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Sammanfattning 
 
Vi har i denna studie undersökt om estetiska arbetsmetoder fungerar som ett sätt att främja 
socialisation och integration samt stärka självkänsla och identitet. Som en teoretisk bakgrund 
har vi skrivit om vad olika forskare och lärare samt läroplanerna anser om estetiska 
arbetsmetoder och vilka effekter dessa har för människor. Vi har därefter tagit upp ämnena 
socialisation och identitet ur olika synvinklar. I resultatdelen har vi beskrivit några olika 
projekt som arbetar med estetiska arbetsmetoder för människor med rötter i andra länder och 
kulturer. Förutom att studera litteratur har vi genomfört observationer och intervjuer på några 
olika projekt och föreningar som arbetar med integration på olika sätt. Gemensamt för dem är 
att de använder sig av någon form av estetiska arbetsmetoder. 
 
Vi har kommit fram till att estetiska arbetsmetoder kan vara ett sätt att arbeta med identitet 
och självkänsla, eftersom man genom att använda dem samtidigt som elev arbetar med sig 
själv. Genom olika projekt vi har studerat har vi också sett att estetiska arbetsmetoder kan 
vara en hjälp vid integrering av människor, tillsammans med andra arbetssätt. Dessutom har 
vi på ett mer indirekt sätt tyckt oss finna stöd för att estetiska arbetsmetoder kan främja 
socialisationen av människor. Vi har också i diskussionsdelen kommit med en del 
frågeställningar och förslag på förbättringar, både för projekt vi läst om eller på annat sätt 
tagit del av och vår egen studiecirkel.    
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1. Inledning 
 

Den traditionella undervisningen inom dagens skola är inte anpassad för alla elever, som 

exempelvis människor med annan kulturell bakgrund, ett annat modersmål i olika åldrar och 

ibland helt utan teoretisk utbildning. Därför måste man hitta alternativa vägar och möjligheter 

för att nå fler. Vi har fått upp ögonen för hur de arbetar inom projektet Livstycket i 

Stockholm. Deras praktiska och teoretiska arbete tillsammans med invandrare fascinerar oss. 

Att skapa med händerna tror vi leder till spontana och vardagliga möten som kan leda till en 

praktisk och naturlig språkträning och social träning. Detta tror vi i sin tur kan främja 

socialisationen. När man kommer till ett nytt land eller möter en ny grupp människor möts 

man av andra värderingar och tankemönster. Ju längre tid man vistas i det nya landet/den nya 

gruppen desto mer påverkas man, ibland omedvetet, av dessa. För att kunna vara en del av 

samhället kan detta ses som en nödvändighet. Att förändra sitt sätt att tänka behöver däremot 

inte betyda att man förlorar sin etniska och kulturella tillhörighet.   
 

Vi har valt att som ämne för vårt examensarbete studera om estetiska arbetsmetoder kan 

fungera som ett sätt att socialisera och integrera människor och stärka deras självkänsla och 

identitet. Anledningen till att vi valde detta ämne är att vi båda är intresserade av hur man kan 

använda estetiska arbetsmetoder på ett nyskapande och mer utmanande sätt. Vi är snart 

färdiga gymnasielärare med inriktning mot textilslöjd, bild och svenska som andra språk, där 

vårt gemensamma ämne är textilslöjd. Vi utmanas båda av ett mer otraditionellt sätt att driva 

undervisning på, vi lockas av utmaningen att hitta nya vägar för lärande och utveckling. Båda 

bär vi med oss erfarenheter och upplevelser från att ha vistats, rest och bott i fjärran länder 

under kortare och längre perioder, vilket självklart präglat våra tankar och funderingar inför 

detta examensarbete. Vi har själva bemötts av missförstånd då vi inte förstått eller kunnat tala 

landets språk eller kunnat tyda människors tankemönster och koder för hur man beter sig. Vi 

har dessutom fått följa närståendes socialisationsprocesser in i ett nytt land. 

 

För att få en praktisk erfarenhet av vårat område har vi valt att genomföra en egen studiecirkel 

som riktar sig mot unga tjejer med invandrarbakgrund. Under ett antal träffar har vi arbetat 

med bildövningar och textiltryck i olika former. Vi har även arbetat med grupprocessen 

genom samtal om bild, form och föremål. Vår tanke med studiecirkeln var att samla några 

unga flickor med invandrarbakgrund, som vi antog kunde behöva en mötesplats för att få 
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möjlighet att arbeta med sin egen socialisationsprocess genom kontakt med andra i samma 

situation och med oss som handledning och stöd. Det är inte alltid så enkelt att komma till ett 

nytt land när man tvingats lämna många av sina nära och kära kvar i det gamla hemlandet. 

Som ung kan man dessutom lätt hamna mitt emellan två olika ”världar” som man måste 

försöka få att fungera vid sidan av, eller integrerade i varandra.  

 

Vi har fått möjlighet att ta del av några olika projekt och föreningar som till viss del arbetar på 

ett liknande sätt för att främja integrationen bland människor. Föreningen Livstycket, som vi 

nämnt ovan, kombinerar teoretiska studier i bland annat svenska som andraspråk med arbete i 

deras textilverkstad. Projektet Dialog i Stockholm arbetar med ungdomar genom bland annat 

teoretiska studier, studiebesök och arbete i Livstyckets textilverkstad. På detta sätt vill de få 

ungdomarna att knyta kontakter med samhället och arbetslivet. Projektet Transit i Umeå har 

använt samtal omkring konstbilder på Bildmuseet som en metod att träna det svenska språket 

och samtidigt lära känna en ny miljö. Den fjärde föreningen vi skrivit om är föreningen PREI 

i Umeå som arbetar för integration med hjälp av bland annat olika kursverksamheter.  Av 

dessa olika projekt och föreningar har vi i denna studie valt att lägga störst vikt vid föreningen 

Livstycket. Orsaken till detta är dels att deras arbetssätt länge intresserat oss och dels att vi 

fick en unik möjlighet att göra ett studiebesök där under fyra dagar.    

 

Vi har valt att begränsa vårt arbete till att fokusera på människor med invandrarbakgrund, och 

då främst kvinnor. Vi begränsade oss till kvinnor för att vi anser att det är en speciellt utsatt 

grupp i samhället som kan vara i behov av att stärka sin identitet och självkänsla. 

 

1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att studera om estetiska arbetsmetoder fungerar 

som ett sätt att socialisera och integrera människor och stärka deras identitet och självkänsla. 

De människor som denna studie främst inriktar sig på är kvinnor med ringa kunskaper i det 

svenska språket och med behov av att knyta nya sociala kontakter. Vi vill även studera om 

estetiska arbetsmetoder kan bidra till att integrera kvinnor i samhället.  
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1.2 Frågeställningar 
1. Kan estetiska arbetsmetoder fungera som ett sätt att främja socialisation och integration, 

identitet och självkänsla bland kvinnor som är nya i vårt land? 

2. Finns det några bra exempel på fungerande arbetssätt för detta? 
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2. Bakgrund  
 

Som en bakgrund vill vi nedan ta upp olika aspekter på lärande, integration, socialisation och 

identitet. Med detta vill vi ge en förförståelse till och inblick i vårt undersökta område. Vi har 

använt oss av artiklar, böcker, föreläsningar, studiebesök, styrdokument och webbsidor till 

denna bakgrund. Vi börjar med att ge en förklaring av några centrala begrepp som 

återkommer på flera ställen i detta arbete. 

 

2.1 Centrala begrepp   
Socialisation:  

En anpassning av värderingar till gällande mönster. 

 

Integrera: 

Förena, sammanföra, samordna, fullständiga genom införlivning. 

 

Segregera:  

Avskilja, särhålla (raser eller folkgrupper). 

 

Estetik: 

Vetenskapen om det sköna1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Svenska Akademien (1998) Svenska Akademiens ordlista. Norstedt. Tofte upplagan. 
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2.2 Effekterna av estetiska arbetsmetoder 
Ordet estetik kommer från det gamla Grekland och betyder den kunskap man får genom 

sinnena eller läran om det sköna. Estetik är ett brett fält av olika konstnärliga former och 

uttryckssätt som kan ske genom tanke och förnuft. Inom detta breda spektrum ryms också den 

egna kulturen och dess uttryckssätt och värderingar men även en kombination av andra 

kulturer. Det betonas även att förmågan att kunna kommunicera med estetiska uttryck är av 

stor betydelse.2 Därför ställer den gymnasiala utbildningen inom det estetiska programmet 

även stora krav på språkkunskaper och förståelse för andra kulturella mönster. I målen för det 

estetiska programmet på gymnasiet anses att konstnärliga uttrycksformer ger möjlighet att 

utveckla den egna förmågan att uttrycka sig och sin tur leda till personlig utveckling och 

självförverkligande.3Även inom grundskolans styrdokument för slöjd nämns det att eleven 

övar upp den skapande och kommunikativa förmågan som i sin tur utvecklar kreativitet, 

självständighet, ansvarstagande, nyfikenhet och förmågan att lösa problem. Själva 

undervisningen ska ge insikt om processen och stärka tilltron till den egna förmågan.4  

 

Borg diskuterar i sin avhandling bland annat slöjdämnets möjligheter. Hon menar att …”såväl 

barn som vuxna kan med egna händer arbeta med att gestalta, för att uttrycka en vision om sig 

själva, sina egna möjligheter, sin egen undran inför omvärlden och det egna växandet.”5 För 

att detta ska kunna ske behöver det enligt Borg finnas utrymme för gestaltandet och de som 

skapar behöver få möjlighet att visa upp sitt arbete för andra. Slöjdläraren och forskaren Jan 

Sjögren beskriver i en artikel vikten av att prata om slöjdprodukterna tillsammans i gruppen. 

Han menar att när man gör detta skapar man respekt för att människor löser uppgifter på olika 

sätt och tillverkar olika saker. På detta sätt arbetar man både med demokratifostran och social 

fostran och eleverna får respekt för andra uttryck.6 

 
Estetiska arbetsmetoder handlar inte bara om att arbeta med händerna utan även om en 

djupare, pågående process mellan det yttre och det inre, menar Rollo May7. Med detta menar 

han det objektiva och det subjektiva. I en artikel i Pedagogiska magasinet kan man läsa om en 

lärarutbildare, Eva Anderberg. Hon anser att när människor arbetar i en skapande process 
                                                
2 Sundin, Bertil (2003) Estetik och pedagogik i dynamisk balans? Mareld Smedjebacken. S.11-20 
3 Skolverket (2005) Kursplaner för grundskola och gymnasium. Estetiska programmet.  www.skolverket.se  
4 Skolverket (2005) Kursplaner för grundskola och gymnasium www.skolverket.se  
5 Borg, Kajsa (2001). Slöjdämnet intryck, uttryck, avtryck. Linköpings Universitet. Institutionen för 
beteendevetenskap. S 180 
6 Enligt Thors Hugosson, Christina (2001) Det man har gjort har man lärt. Pedagogiska magasinet S.16 
7 Enligt Bendroth Karlsson, Marie (1998) Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur Lund S.7 
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handlar det om ett holistiskt förhållningssätt. Man ser och upplever någonting känslomässigt, 

är i en reflekterande tankeprocess som man sedan får uttrycka genom att göra någonting. När 

man får skapa någonting själv blir man samtidigt sedd. I samma artikel säger Åke Björck, en 

annan lärarutbildare och doktorand, att det inte är så att det estetiska arbetssättet gör barnen 

mer intelligenta eller får dem att lära sig mer, men med hjälp av det kommer man åt en helhet 

i lärandet.8 Borg skriver om framställandet av slöjdföremål och menar att i slöjdandet utgör 

det känslomässiga engagemanget, det estetiska uttrycket, de sinnliga upplevelserna, det 

kroppsliga arbetssättet och den intellektuella utmaningen en unik kombination av 

samverkande faktorer. Hon menar också att det är ovanligt i vårt samhälle idag att få 

möjlighet att följa en process genom alla delar fram till ett färdigt föremål, som man får inom 

slöjdarbetet. I slöjdandet växlar arbetet mellan eget skapande, problemlösning och motoriskt 

arbete, vilket leder till en både intellektuell och kroppslig medvetenhet om arbetsprocessens 

innehåll. Skissarbetet som ofta föregår skapande arbete är ett sökande efter färg, form, 

konstruktion, material och utförande. Med hjälp av olika uttryck kan barn och ungdomar 

pröva sin identitet, menar Borg.     

 

Frode Falkenhaug, hemslöjdskonsulent och slöjdlärare, frågar sig i tidningen Slöjdforum vad 

som händer med människans tänkande om man slutar arbeta och skapa med händerna. Han 

frågar vidare i artikeln ”Är handens arbete ett civilisationsstadium som tillhör det förgångna 

eller är handens arbete nödvändigt för att vårt samhälle ska fortsätta vara civiliserat”?  På 

ledarsidan i samma artikel berättar Falkenhaug om forskaren Roger Säljö om vad som 

tydligast skiljer oss från djuren och det är vår lidelse för skapandet. Kombinationen mellan 

hand och hjärna som är så unik. Matti Bergström, hjärnforskare, menar att delar av hjärnan 

inte skulle utvecklas normalt om inte händernas skapande används. Falkenhaug frågar sig 

längre ner i samma artikel ”Vad händer med samhällsutvecklingen om människor snarare blir 

konsumenter än producenter?” 9 

 

Den estetiska fostran är ständigt aktuell och olika nya reformer har försökt förändra synen på 

lärande. Bauhaus som var en högre utbildning för arkitektur, design och konsthantverk, hade 

en svensk variant kallad Levande Verkstad. Enligt Bauhaus stärker det egna estetiska 

skapandet personligheten, genom att individen lär känna och får en tillit till sig själv.10       

                                                
8 Enligt Thors Hugosson, Christina (2004) Ett gemensamt stycke liv. Pedagogiska magasinet S. 49 – 51 
9 Falkenhaug, Frode (2005) Ledarsidan. Slöjdforum nr: 6 
10Enligt Bendroth Karlsson, Marie (1998) Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur Lund S.25 
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Den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken, med ursprung i Italien, innehåller liknande 

tankar. Det estetiska skapandet kan fungera som ett redskap för att utveckla människans olika 

sidor.11 De kreativa uttrycksformerna inom skolan blir mindre och mindre eller kan försvinna 

helt med stigande ålder. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.12 Enligt Reggio 

Emilias grundare Loris Malaguzzi, har ett barn hundra språk, men berövas nittionio.  

 

Så här förklarar Loris Malaguzzi det i sin dikt Ett barn har hundra språk. 

 

Ett barn har 100 språk men berövas 99 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser13 

 

Malaguzzi uttrycker därmed de grundläggande tankarna i den pedagogiska filosofin inom 

Reggio Emilia. Han anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt. Ett 

exempel är att man kombinerar teoretiskt arbete med praktik, för att få ett mer levande utryck. 

Genom att leka och arbeta, och därmed blanda verklighet och fantasi, uppnår man många 

olika uttryck samtidigt, som är viktiga. Pedagogerna inom Reggio Emilia samarbetar även 

med forskare och andra inom exempelvis hjärnforskning, konst och design, även detta är ett 

exempel på den gränsöverskridande hållningen man har inom Reggio Emilia.  

 

Bifrostskolan är annan friskola som påminner om Reggio Emilia. Bifrostskolan startade i 

Danmark 1997 av en grupp lärare och föräldrar som ville prova andra undervisningsformer än 

den traditionella katederundervisningen. Skolan har sin utgångspunkt i fyra läroprocesser för 

en kvalitativ undervisning. Man anser att fantasin och utvecklingen av den är det viktigaste. 

Den första av de fyra läroprocesserna handlar om upplevelsen och följs av dialog, det goda 

arbetet och insikt. Läroprocessen handlar om att inspirera, väcka motivation och intresse men 
                                                
11 Bendroth Karlsson, Marie (1998) Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur. Lund  S.11.  
12 Sundin, Bertil (2003) Estetik och pedagogik i dynamisk balans? Mareld. Smedjebacken S. 77. 
13Såsom den refereras i, Bendroth Karlsson, Marie (1998) Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur 
Lund S. 27 
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det handlar även om kommunikation och förmågan att lyssna till varandra. Det goda arbetet 

bygger på sökandet efter mening och möjlighet. Eleven ska självständigt och målmedvetet 

kunna motivera och reflektera över sitt eget arbete. Eleven bestämmer själv hur och på vilket 

sätt den vill arbeta. Enligt Bifrostskolan förmedlar och inbjuder konsten till andra typer av 

inlevelse, upplevelse och insikt. Genom detta skapas identifikation med det upplevda och  

konsten kan leda till att människor börjar förstå och tänka på nya sätt, vilket i sin tur skapar 

nya sätt att tänka och handla.14  

 

Estetiska arbetsprocesser som film och media, bild, dans, musik, rörelse och teater kan enligt 

Mikael Alexandersson bidra till att skapa mening i skolans värld. Han menar dels att eleverna 

behöver känna att deras arbete i skolan är viktigt och meningsfullt, men även att eleverna lär 

sig att mena något med det de gör och säger. Skolan behöver enligt Alexandersson bli bättre 

på att hitta arbetssätt som grundar sig i elevernas personliga uttryck, erfarenheter, minnen, 

förhoppningar och intentioner. Genom att skapa meningsfullhet kan undervisningen beröra, 

vilket leder till att eleverna får kontakt med sina inre liv.15 Även Tomas Kroksmark, då docent 

i pedagogik vid Göteborgs universitet, poängterar de estetiska ämnena inom skolan16. Han 

menar att slöjd, bild och musik borde betraktas som de viktigaste ämnena. Dessa ämnen kan, 

enligt Kroksmark, bäst utveckla social kompetens, kreativitet, mod och självständighet. 

Dessutom är eleverna med från idé till färdig produkt. 

 

Vygotskij menar att för att en idé ska kunna ta form måste man ha fantasi. Och kreativiteten 

den föds genom behovet av fantasi. Han menar att kreativitet är en mänsklig aktivitet som vill 

skapa någonting nytt, oavsett det handlar om yttre värden eller människans inre. Vygotskij 

menar till skillnad från andra att alla kan skapa. Skapandet är något som tillkommer för alla i 

mer eller mindre grad.17 I tidiga tonåren och i gymnasieåldern börjar eleverna ofta kritiskt 

granska sin egen fantasi och kreativitet. Vygotskij menar att då börjar den subjektiva fantasin 

som de haft som barn att övergå i en mer objektiv fantasi. Detta visar sig i att lusten att teckna 

och skapa kreativt med händerna försvinner för att eleven tror att den inte kan. Erfarenheterna 

hämtas från vuxenvärlden och den subjektiva fantasin minskar.18 När Britt-Louise Teglander 

föreläser om Inlärning ur ett neurologiskt perspektiv betonar hon att lusten måste finnas och 
                                                
14 Jacobsson Christina. (1999) Bifrostskolan, en skola att inspireras av? Examensarbete 10 p. Linköpings 
Universitet. 
15Alexandersson, Mikael. (2000) De estetiska arbetsprocesserna i skolan. Föreläsning. 
16 Kroksmark, Tomas (1998) Slöjd, bild och musik är viktigast. Slöjdforum nr: 6. S. 29-30 
17 Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Göteborg S.13 
18 Ibid S. 43 
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det måste vara roligt. Teglander menar att vi måste förstå hur viktiga de estetiska ämnena är 

för så mycket och att vi måste värna om det praktiska arbetet med händerna och sinnena. Hon 

förklarar att hippokampus, en del av hjärnan, är den som bestämmer vad vi ska minnas. Vi 

minns dock ofta bara inramningen men inte innehållet. Därför menar hon att de estetiska 

uttryckssätten har stor betydelse för minnet och utvecklingen av själva lärandet.19  

 

I en artikel i Pedagogiska magasinet skriver forskarna Mathiasson och Hjerling om estetiska 

ämnen i undervisningen.  De hävdar att många tror att det finns ett direkt samband mellan 

elevers utövande av estetiska verksamheter och deras sociala och intellektuella utveckling, 

vilket det inte alls finns belägg för. Detta synsätt förstärker bilden av att de estetiska ämnena 

kan fungera som en slags hjälpgummor åt andra ämnen, menar Mathiasson och Hjerling. 

Detta tror de kan bero på både det faktum att de estetiska ämnena har en låg status och på 

föreställningen att estetiska ämnen handlar om känsla medan andra ämnen anses handlar om 

förnuft. De menar att de estetiska ämnena har ett egenvärde och därför inte behöver… ”söka 

sin legitimitet i relation till eller som hjälpgummor åt andra skolämnen eller 

ämnesområden.”20 I stället måste de estetiska ämnena få komma till sin rätt på sina egna 

villkor, menar de två forskarna. De anser dock att man gott kan använda estetiska inslag i 

andra ämnen och ger exempel på hur undervisning berikats genom införande av till exempel 

bild eller drama. På detta sätt kan en del elever lättare ta till sig undervisningens innehåll, 

vilket gör arbetssättet värdefullt. Estetiska aspekter och dimensioner hjälper oss människor att 

se samband och mening i tillvaron och hör därför hemma i all undervisning, menar 

Mathiasson och Hjerling.  

 

Om man jämför den svenska skolan med förskolan har estetiska uttrycksmedel alltid spelat en 

mycket mer betydelsefull roll inom förskolan än inom skolan. Inom förskolan har dessutom 

skapande verksamhet av tradition en hög status, till skillnad från inom skolan. Detta kan bero 

på att förskolan inte har samma strikta ämnes- och schemaindelning, vilket öppnar för att 

kunna arbeta med estetiska läroprocesser.21   

 

 

 
                                                
19 Enligt Teglander Britt-Louise (2001) Inlärning ur ett neurologiskt perspektiv. Föreläsning Umeå Universitet 
2001. 
20 Mathiasson, Leif (2004) Konsten lär oss förstå livet. Pedagogiska magasinet  S. 34 -37.   
21 Mathiasson, Leif (2004) De små stegens pedagogik. Pedagogiska magasinet  S. 45 
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2.3 Socialisation 
2.3.1 Lärande som socialt samspel.                          

Vygotskij poängterar kreativiteten i inlärningen och menar att social samverkan är själva 

utgångspunkten för lärande och utveckling, inte bara individuellt, utan även i grupp.22 Han 

menar att människan inte föds ensam utan föds in i en redan existerade social människovärld. 

I denna sociala människovärld utvecklas människan genom att umgås med andra och 

konfronteras med andra människors beteende, språk och handlande. Utvecklingen sker då 

människan hamnar i social kontakt både praktiskt och språkligt med andra människor.23  

 

Även språkforskare Kerstin Nauclér skriver om detta. Hon menar att barn som växer upp i en 

familj växer upp i ett givet socialt och kulturellt sammanhang och socialiseras in i en grupp. 

Barnet övertar gruppens normer, värderingar och regler – även språkliga sådana. Som 

exempel tar Nauclér upp att de lär sig vad som är rätt och fel, hövligt och ohövligt, fint och 

fult samt hur man beter sig i olika situationer och som barn eller vuxen. Barnet blir därmed 

delaktigt i gruppens kultur och språket är en viktig del i denna socialisationsprocess.24 Enligt 

Nauclér är det viktigt när man arbetar med elever med invandrarbakgrund att ha ett 

helhetsperspektiv på eleverna. Man behöver ta hänsyn till elevens totala situation, som 

exempelvis familjens historia, bakgrund, framtidsplaner och situation i Sverige, eftersom allt 

detta påverkar elevens utveckling och språkinlärning. Andra saker som påverkar 

språkinlärningen, men även elevens integration i det svenska samhället, är föräldrarnas och 

barnens syn på Sverige och svenskarna samt omgivningens attityder till olika 

minoritetsgrupper.25  

 

Vygotskij betonade betydelsen av att inte stämpla elever utan i stället söka efter elevens 

positiva och starka sidor. Han förespråkade Zonen för möjlig utveckling vilket är ett begrepp 

där man istället för att finna elevens defekter och elevens brister väljer att fokusera på det som 

eleven kan och vill. Han menade även att attityden från lärare och pedagoger påverkar hur 

eleven utvecklar sin motivation och sitt lärande. Det är viktigt att läraren blir medveten om 

sitt handlande för att eleven inte ska tillskrivas fel roll eller hamna i fel fack.26 Dewey står 

Vygotskij i regel nära när det gäller pedagogiskt tänkande. De poängterar sambandet mellan 

                                                
22 Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur, Lund S. 75. 
23 Jerlang, Espen (red) (2003) Utvecklingspsykologiska teorier. Liber 1988 S. 278 
24 Ahlsén, Elisabeth & Allwood, Jens (1995) Språk i fokus. Studentlitteratur. Lund S.117   
25 Ibid S.126 
26 Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur, Lund S. 143-166 
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skolan och det verkliga livet och menar att undervisningen måste utgå från elevens 

intressen.27  Nauclér menar att detta är särskilt viktigt när det gäller barn som inte har svenska 

som förstaspråk. Dessa elever har inte, i motsats till barn med svenska som förstaspråk, 

mycket erfarenhet av vardaglig kommunikation med människor i olika åldrar. Skolan behöver 

därför arbeta mer med att öva det informella talspråket, bl.a. genom att ”föra in verkligheten i 

klassrummet och förlägga klassrummet ute i verkligheten”28 Dewey syn på lärande består 

precis som Vygotskij som en del av den sociala handlingen. Lärandet sker genom att man 

praktsikt utför och då gärna tillsammans med andra. Dewey arbetade för att framhäva det 

kreativa i läroprocessen och betonade det kommunikativa i det.29 Estetisk kunskap uppstår 

enligt Dewey genom en experimentell och inspirerande fas då individerna själva är aktiva.30 

Enligt Borg sker lärande i slöjd i en social gemenskap. Undervisningen kan bestå av att 

läraren både lär ut till och lär sig av sina elever samt att eleverna lär sig av varandra.31   

 

2.3.2 Socialisationsprocessen 

Det nära och invanda för oss människor representerar trygghet och det obekanta skapar en 

känsla av osäkerhet. Man går stadigare där man känner terrängen, men på okänd mark är det 

lätt att snava eller halka. Man kan därför bli rädd för det främmande och helst stanna inom sitt 

område, det som inte känns som utlandet.32 Wellros menar att socialisationsprocessen består 

av olika mål och medel som går att använda sig av då man vill skapa en gruppgemenskap. 

Hon anser att normerna som finns i samhället är en viktig grundtanke, och menar att alla 

normer som delas i grupp gör att personerna i gruppen kan känna igen sig och därmed känna 

sig trygga. Och därför blir normerna nödvändiga i det sociala samspelet med andra. Samtidigt 

betonar Wellros att det är just normerna som gör att människor kan känna sig utanför och blir 

till främlingar inför varandra.  

 

Socialisation är ett samlat namn på de olika nya grupprocesserna man integrerar människor i, 

menar Wellros. Själva målet med socialisation är internalisering och är enligt henne ett bra 

resultat på socialisation. Med internalisering menas att omgivningens värderingar och 

uppfattning av vad etik och moral är successivt integreras i individens enskilda personlighet. 

                                                
27Dysthe, Olga (red.) (2003) Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur, Lund S.88 
28 Nauclèr enligt Ahlsén, Elisabeth & Allwood, Jens (1995) Språk i fokus. Studentlitteratur. S. 118  
29 Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur, Lund S. 119-142 
30 Bendroth Karlsson, Marie (1998) Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur Lund S. 13 
31 Borg, Kajsa (2001). Slöjdämnet intryck, uttryck, avtryck. Linköpings univeritet. Institutionen för 
beteendevetenskap. S. 169. 
32 Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur, Lund S. 131. 
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Med detta menas att individen själv inte märker hur den blir integrerad utan tror att det är sina 

egna självständiga värderingar och ställningstaganden. Wellros menar att det tar tid att skapa 

en process som kan socialisera, men att man kan underlätta arbetet genom att använda språket 

som verktyg. Genom att använda språket som hjälpmedel kan man lättare förstå de normer, 

värderingar och det förhållningssätt människan har exempelvis tid, rum, olika roller, 

relationer och hierarkier. De kan fungera för att lättare skapa struktur i omgivningen. 

Kulturskillnader uppstår då gränsdragningarna mellan rätt och fel varierar från en grupp till en 

annan. Den som någon gång har flyttat vet att det kan kännas som en kulturkrock. Man kan 

uppleva krocken som mer eller mindre stark. Den som flyttar till ett nytt land där det talas ett 

helt annat språk än vad man är van vid kan samtidigt känna sig dövstum, därför att man 

varken förstår språket eller kan tala själv.33  

 

Språket är en del av identiteten menar Franzén, det är ett medel för kommunikation som vi 

använder oss av dagligen i tal och skrift. Att behärska ett språk är en stolthet enligt Franzén.34 

Även om språket i sig skapar en osäkerhet blir språket tillsammans med de normer som 

samhället har svåra att tolka, eftersom man inte känner till hur normen ser ut och vad den 

innehåller. Detta gör att man ständigt kan känna sig misslyckad i sin kommunikation, både i 

det verbala och icke-verbala språket. När man vill vara snäll och trevlig kanske det uppfattas 

som påfluget och insmickrande. När man skrattar är det ingen annan som skrattar. Försöker 

man uttrycka sina känslor framstår man som patetisk eller överdriven. Ofta i dessa 

sammanhang rekommenderas det att man ska ta seden dit man kommer, vilket är omöjligt så 

länge man inte vet hur den ser ut eller kan få den förklarad för sig. Naturligtvis kan man 

genom att iaktta komma att förstå en del av de beteendemönster som utspelar sig men det är 

svårare att förstå varför irritation och missförstånd uppstår i omgivningen.35  

 

2.3.3 Ungdomar och socialisation 

Många så kallade invandrarungdomar i vårt land, är egentligen andra generationens 

invandrare. De växer upp i ett land som inte är föräldrarnas land. Franzén menar att föräldrar 

och barn inte är i fas med varandra och knappast kan bli det. Det nya landets påverkan är 

starkare på barnen än föräldrarna.  Franzén beskriver de olika livsformerna, individuell och 

kollektiv livsform. Med den individuella livsformen, eller individcentrerade ideologin menas 

                                                
33 Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur, Lund S. 5-45 
34 Franzen C. Elsie (2001) Att bryta upp och byta land. Natur och Kultur Stockholm. S.37 
35 Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur, Lund S. 46 
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att det är människan som individ som poängteras. I den kollektiva, eller gruppcentrerade 

ideologin ses människan däremot som en social varelse. Här betonas gruppen, t ex familjen 

och släkten och individen är en del av helheten. Gruppens värderingar och moral, samt 

intressen och överlevnad, är överordnade den enskilde individens. Inom ett land, som t ex 

Sverige, kan man se skillnad i livsformer mellan stad och landsbygd. I storstäder dominerar 

individuella livsformer medan det finns mer av den kollektiva livsformen på landsbygden. 

Franzén menar att ungdomar som växer upp i ett annat land än deras föräldrar vuxit upp i kan, 

om familjemönstren skiljer sig mycket åt mellan länderna, hamna i en speciell valsituation. I 

den individuella livsformen förväntas man göra egna val, kanske mot föräldrarnas önskan, 

medan man i den kollektiva livsformen förväntas göra det som är bäst för gruppen och att 

hedra och försvara den. En del ungdomar kan uppleva att de lever mitt emellan två kulturer, 

med en roll i hemmet och en i samhället. Andra kan se flera möjligheter, vilket upplevs som 

en rikedom och bidrar till mognad. Det har länge funnits en dominerande föreställning om att 

barn i familjer som invandrat skulle lida av att befinna sig mitt emellan två kulturer, skriver 

Franzén. En tanke som dykt upp på senare år är att det kanske i stället handlar om en ny sorts 

identitet.36 

 

I boken Multikultiungdom skriver Ålund om vad hon kallar multikulti-ungdom, alltså de 

ungdomar som vuxit upp i invandrartäta svenska förorter. Hon menar att det i dessa områden 

bildas nya identiteter genom att nya kulturer skapas och korsbefruktas. I skapandet av ett 

mångkulturellt samhälle spelar dessa sociala rörelser en viktig roll, menar hon. I samhället 

finns en syn på den kulturella bakgrunden som orsaken till t ex våld och 

arbetsmarknadsproblem bland ungdomar. Synen på den kulturella bakgrunden blir samtidigt 

ett hinder för att bli svensk. En uppfattning som dominerar inom skola, polis, 

arbetsförmedling och socialförvaltning är, enligt Ålund, att problemen kommer att lösa sig 

bara man kan lära ungdomarna att bli svenskar.37 Författaren menar att det istället är 

diskriminering, segregation och stigmatisering som är problemet. Alltför många ungdomar i 

invandrartäta områden fångas mellan endast två val: antingen öppen arbetslöshet eller 

kriminalitet. Själva invandrarskapet tillsammans med förortslivet bidrar till ett innanförskap i 

utanförskapet38 Nauclér menar att skolor som möter elever med mycket varierande 

bakgrunder behöver ha en större variation i pedagogik och metoder, samt en högre grad av 

                                                
36 Franzen C. Elsie (2001) Att bryta upp och byta land. Natur och Kultur. S.128-134 
37 Ålund, Alexandra (1997) Multikultiungdom. Kön, entnicitet, identitet. Studentlitteratur. Lund S.79. 
38 Ålund, Alexandra (1997) Multikultiungdom. Kön, entnicitet, identitet. Studentlitteratur. Lund S. 103 
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individualiserad undervisning. På detta sätt kan man inte bara tillgodose elevernas behov, utan 

även ta tillvara de resurser för samhället som dessa elever innebär, i fråga om en bred och 

varierad kulturell och språklig kompetens.39 

 

2.3.4 Framgångsalternativ för ”utanförskapsskolor” 

Mikael Stigendal, som doktorerat i sociologi och nu är verksam på Regionalt 

utvecklingscentrum vid Malmö högskola, skriver om projektet Framgångsalternativ. Projektet 

startade som ett regeringsuppdrag för att hitta goda exempel på pedagogiska tillvägagångssätt 

på skolor med många nationaliteter och språk. Inom projektet gjordes intervjuer på 10 olika 

skolor i Stockholmsområdet, Malmö och Göteborg. Under projektets gång kom problemet att 

vidgas och gälla skolan i allmänhet där problemet i grunden handlade om relationen mellan 

skolan och samhället. I stället för skolor med ett stort antal olika nationaliteter och språk 

användes termen utanförskapsskolor. Ett stort problem var betygssystemet som inte fungerade 

på ett tillfredsställande sätt. Många av elevernas faktiska kompetenser reducerades.  

 

I skolor där en stor del av eleverna lever i ett utanförskap bidrar skolan till en utestängning, 

menar Stigendal. Detta gör att mycket mänsklig kraft stängs ute, kraft som med tiden kan 

komma att vändas mot samhället i stället för att komma samhället tillgodo. På så sätt kan inte 

elevernas erfarenhet, fantasi och kreativitet bidra till samhällsutvecklingen och elevens egen 

positiva utveckling försvåras. Detta leder till en ond cirkel som är till nackdel för både 

samhället och eleverna själva. Stigendal skriver att det behövs nya former för att 

uppmärksamma andra resultat än de som betygen inkluderar.  

 

I projektet Framgångsalternativ har de kommit fram till nio olika kompetenser för eleverna 

som har stor betydelse för samhällslivet och dessutom har förankring i läroplanen, nämligen: 

självständighet, flit, ansvarstagande, problemlösning, initiativ, samarbete, hänsyn, 

mångkulturalitet och demokrati. De menar att dessa kompetenser är viktiga att 

uppmärksamma. Som förslag på lösningar nämner Stigendal bland annat att skolans läroplan 

behöver utvecklas inom områdena social kompetens, elevinflytande och kreativitet. Han 

skriver att de skulle önska att läroplanen lade större vikt vid målet med förmågan till kreativt 

skapande. Dagens samhälle präglas av osäkerhet och mångtydighet och detta gör att 

människas egen kreativitet har blivit viktigare, både när det gäller praktisk handling och i 

                                                
39 Ahlsén, Elisabeth, Allwood, Jens (1995) Språk i fokus. Studentlitteratur.Lund S. 127 
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tanke. Han skriver att dagens elever behöver lära sig att kunna ifrågasätta, tolka självständigt 

och att ta ställning och för detta krävs mer av skapande aktivitet. Man måste kunna tolka och 

göra kunskapen till sin egen för att kunna lära sig, menar Stigendal. För detta krävs att eleven 

har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande.40    

 
2.3.5 Självkänsla och identitet 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, står det under rubriken Kunskaper och 

lärande, att …”Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling.” Lite längre ner i samma stycke kan man läsa att 

…”Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro.”41 Wellros menar 

att identiteten är en gestaltning av olika erfarenheter som är ens självbild. Identiteten kan även 

beskrivas som ett svar på alla de handlingar man gör och har gjort. Självbilden blir som en röd 

tråd som går från barndom och ungdom till medelålder och slutligen ålderdom.42 En positiv 

självbild och en stark självkänsla kan och brukar vara en grund för ett bra självförtroende. 

Och ett bra självförtroende är värdefullt då man går livet till mötes och ställs inför nya 

situationer. Psykologen Ridha Al-Sudany menar att identiteten är att känna sig själv och veta 

vad man står för. Det är en känsla av tillhörighet i förhållande till en förfluten tid eller framtid 

men även nutid. Identiteten är något som förändras med tiden och var man befinner sig.43 

 

2.3.6 Rangordning av människor 

I alla slags samhällen finns hierarkier och rangordningar av olika slag, de bidrar ofta till att 

skapa ordning och struktur. I odemokratiska samhällen blir det ofta ett sätt för att förtryckta 

människor. Och just därför förknippas ofta ordet hierarki med någonting negativt. Man 

använder sig ofta av hierarki för att beskriva en organisation och/eller verksamhet. Man väljer 

oftast att presentera hierarki som en pyramidmodell, med en smal topp och en bred bas. De 

som befinner sig längst upp har en högre position och därmed mer att säga till om än dem som 

befinner sig längre ner i pyramiden. 

 

                                                
40 Stigendal, Mikael (2004) Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. 
Studentlitteratur, Lund. S 84-85, 187-208 
41 Skolverket (2005) Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94 www.skolverket.se  
42 Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur, Lund S. 83 
43 Al- Sudany, Ridha (1998) Invandrarbarns identitet. Pressen dubbel – hemmets krav ställs mot samhällets krav. 
Västerbottens Kuriren.(1998-10-11) 
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I den akademiska världen bestäms rangordningen av utbildning och examen och på 

exempelvis företag och inom olika organisationer av en blandning av kunskap, kompetens 

och personliga egenskaper. Man kan även genom materiella saker uttrycka sin position i 

samhället. Kläder, bostäder och fordon är tydliga materiella tecken på exempelvis rikedom 

och status. Dessa tecken var möjligen tydligare i Sverige för några årtionden sedan medan 

kläder, enligt Wellros, fortfarande fungerar som inofficiella uniformer, där de genom stil, snitt 

och kvalitet visar de på förmögenhet och position i samhället. Även symboliska mönster 

skiljer sig åt i samhället. Mycket går att avläsa i personens eget beteende och uppförande 

gentemot olika personer, det kan exempelvis handla om vem som blir först serverad i ett 

större sällskap, vem bugar och niger för vem och vem får tala till punkt och vem blir avbruten 

av andra. I sådana sammanhang där rangordningen är tydlig finns det personer med en 

självskriven rätt att alltid kunna ge order till andra människor medan andra lika självklart 

lyder dessa order. De personer som har en lägre status måste tänka på att vara artiga och hysa 

respekt mot dem i högre rang.  

 

Mycket av den hierarkiska rangordningen hänger ihop med språket. När en individ talar kan 

man genom uttal och sättet att välja ord och uttryck markera sin kunskap och klasstillhörighet. 

Det finns fula och det finns fina ord och det finna uttryck som känns mer kultiverade än 

andra. Detta är enligt Wellros exempel på tecken för de olika positionerna som uppstår i en 

hierarki och det som samhället använder sig av då exempelvis en ny generation socialiseras in 

i de normer och värderingar som råder. Bakom detta finns det skillnader och råder obalans 

mellan fattiga och rika, hög- och lågutbildade, kvinnor och män etc. Under de senaste 

årtionden har jämställsidealet varit aktuellt i Sverige och centralt då man talat om demokrati. 

Man har utgått från alla människors lika värde och samma skyldighet oavsett klass och kön. 

Samhället har förändrats och de traditionella status- och hierarkimönster som funnits har blivit 

svaga eller helt försvunnit.44  

 

 

 

 

                                                
44 Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur, Lund 
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3. Metod  
I arbetets bakgrundsdel har vi skrivna källor som grund. Vi har tagit del av andra liknande 

projekt genom artiklar och annan litteratur, samt studerat socialisationsprocesser, estetiska 

arbetssätt, identitet och mångkultur utifrån aktuell litteratur. Förutom litteraturstudier har vi 

som metod även använt oss av intervjuer och observationer dels på de olika projekt vi har 

besökt men även i vår egen cirkel. För att få en mer konkret och praktisk erfarenhet av vårat 

ämne har vi nämligen genomfört ett eget textilprojekt genom invandrarföreningen PREI i 

Umeå i samarbete med Studiefrämjandet. Eftersom vi hade hört talas om föreningen 

Livstycket i Stockholm kändes det naturligt att göra ett studiebesök där. I samband med detta 

studiebesök kom vi även i kontakt med EU-projektet Dialog som är en del av Livstycket. De 

intervjuer vi gjort på Livstycket har utförts som en kvalitativ metod. Vi har utgått från stora 

och öppna frågor för att få större bredd och nyanserad bild genom svaren. Eleverna har vi 

intervjuat genom att smälta in omgivningen och arbetet för att därigenom få en naturlig 

kontakt med de kvinnliga eleverna. Frågorna har därmed blivit en naturlig del av samtalet. 

Det var fem kvinnor från olika länder i åldrarna mellan 22 och 51 år som intervjuades.  

Intervjun med en av svensklärarna var tänkt att utföras på Livstycket, men på grund av 

förhinder fick intervjun göras per e-mail. Vi har valt att inte använda alla svar i vårt resultat 

utan endast dem som vi såg som relevanta för vår studie. Samtalet med projektledaren för EU-

projektet Dialog genomfördes i Dialogs lokaler på föreningen Livstycket.  
 

Vi har utfört observationer och aktions forskning både under besöket på föreningen 

Livstycket och under vår egen studiecirkel. Under det fyra dagar långa besöket på Livstycket 

har vi studerat arbetsmetoder och det sociala klimatet. Med det sociala klimatet menar vi det 

sociala samspelet och kommunikationen mellan deltagarna själva och mellan deltagare och 

personal. Detta har vi gjort genom att uppmärksamma, anteckna, fotografera och därefter 

konstruktivt reflektera över våra upplevelser. I vår egen cirkel har vi, liksom under besöket på 

Livstycket, valt att studera det sociala samspelet och kommunikationen genom observationer. 

Vi har antecknat för oss själva efter varje träff och reflekterat över gruppens lärande och 

utveckling. Vi har även medvetet arbetat med gruppstärkande övningar i form av samtal om 

bilder och vardagliga händelser. Eftersom vi endast hunnit ha sju cirkelträffar är vi medvetna 

om att våra slutsatser inte kan ses som generella. Vi har även intervjuat ordföranden för 

föreningen PREI men har dock valt att inte använda alla svar som vi fick i vårt resultat. Vissa 
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svar blev alltför intima och personliga med många livshistorier, vilket inte kändes relevant för 

denna studie.  
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4. Resultat  
Här nedan vill vi beskriva vad vi kommit fram till genom observationer, intervjuer och 

resultatet från Livstyckets redovisning. Vi börjar med att beskriva Livstycket som förening 

och verksamheten där. Sedan följer en beskrivning av vårt besök på Livstycket och projektet 

Dialog, en redovisning av deras egen utvärdering och de intervjuer vi gjorde där. Vi redogör 

även för Projektet Transit som har varit ett samarbete mellan Bildmuseet i Umeå, SFI-

utbildningen i bland annat Umeå och Umeå Universitet. Därefter redogör vi för en intervju 

med ordföranden på föreningen PREI och beskriver slutligen vår egen cirkelgrupp och vad vi 

observerat där.  

 

4.1 Livstycket 
Föreningen Livstycket i Tensta utanför Stockholm är en plats för främst invandrarkvinnor. 

Birgitta Notlöf, eldsjälen bakom verksamheten, menar att Livstycket för många har blivit 

första kontakten med det nya landet och vägen ut i samhället.45  Hon förklarar i en 

tidningsartikel i Aftonbladet att de…” lär invandrade människor svenska genom en 

kombination av teori och praktik. Eleverna får lära sig språket, men får också möjligheten att 

träffa svenskar. Det fungerade lite som att öppna dörren till Sverige och visa hur det 

funkar.”46 Livstyckets idé är att vidga kvinnornas vyer för att det ska bli enklare för dem att 

bli integrerade i det svenska samhället men även ge dem såväl praktiska som teoretiska 

kunskaper. Halva dagen har de språkundervisning, hälsa och samhällskunskap och den andra 

halvan av dagen ägnas åt praktiskt arbete som textiltryck och sömnad. Genom att göra saker 

tillsammans lär kvinnorna sig att använda ett nytt språk. 

  

Föreningens funktionella pedagogik handlar om integrerad inlärning genom att använda flera 

sinnen samtidigt eller parallellt, genom att kombinera teori och praktik. Den kreativa 

verksamheten är lika nödvändig som den mer teoretiska undervisningen. Det handlar om att 

skapa tillit, identitet och ge ökad självkänsla hos eleverna. De flesta eleverna kommer från 

svåra förhållanden och de har många gånger en dålig eller ingen teoretisk utbildning alls.47  

 

                                                
45 Enligt Jakobsson, Jonas (2005) Hon ger invandrarkvinnor ett stycke liv. Hallandsposten. 
46 Enligt Kvarnkullen, Tomas (2004) Grattis Birgitta – fick ”Det lätta priset” av kronprinsessan Victoria. 
Aftonbladet. 
47 Livstycket (2002) Verksamhetsberättelse 2002 för den ideella föreningen Livstycket. 
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Livstycket startades 1992 av Birgitta Notlöf som ville ge invandrarkvinnor en meningsfull 

svenskundervisning, fokuserad på både språket och själva hantverket. Målet är att eleverna på 

sikt ska kunna skapa möjligheter att fortsätta med reguljära studier och att försörja sig genom 

sitt arbete. Enligt Franzen vore det bästa om språkkurserna på SFI kunde kombineras med 

arbete, hon menar att det är just i det praktiska arbetet som man har möjlighet att prova på de 

nyvunna språkkunskaperna.48 Kommunens elevundersökningar visar på att eleverna på 

Livstycket är väldigt nöjda med sin undervisning och utbildning. De är mer nöjda än de som 

gått på de olika SFI-utbildningarna som finns runt om i Stockholm.  

 

Vi besökte Livstycket under fyra dagar i november månad. När vi kom in i lokalen möttes vi 

av ett myller av både människor och färger, former och mönster. Lokalen bestod av ett antal 

mindre lektionsrum och den stora textilverkstaden. I textilverkstaden fanns ett långt tryckbord 

som sträckte sig tvärs genom hela rummet. Överallt längs väggarna hängde det skisser och 

tryckta tyger. Vi upplevde att det fanns en trevlig och positiv atmosfär i lokalen och vi fylldes 

med inspiration både genom själva arbetsmetoderna och alla estetiska upplevelser och uttryck. 

Eleverna verkade känna sig hemma och turades om att koka kaffe och te till alla. I anslutning 

till verkstaden fanns en kokvrå med ett stort matbord framför, där både personal och elever 

samlades för att fika, bläddra i dagstidningen eller bara sitta ner och prata en stund. Det 

verkade som att Livstycket fungerade som en mötesplats där eleverna fick utöva sociala 

kontakter och samtidigt fick en möjlighet till en naturlig och vardaglig språkträning. 

 

Ungefär en vecka senare skulle Livstycket anordna sin årliga julmarknad i sina egna lokaler i 

Tensta. Detta medförde att arbetet var väldigt koncentrerat på planering och praktiska 

förberedelser inför julmarknaden, samt inför en senare julmarknad på Street i Stockholm. Det 

intensiva arbetet innebar att personal och elever var väldigt koncentrerade på arbetet och den 

produktion som just då pågick. Det trycktes på tyger och syddes på olika produkter runt om i 

lokalerna. Vi upplevde att det inte riktigt fanns tillräckligt med tid att besvara våra frågor och 

funderingar kring arbetsmetoder.  

     

Under vår första dag fick vi följa med en lärare i svenska som andraspråk under hennes 

lektion på förmiddagen. Samma lärare har vi även gjort en djupare intervju med som 

redovisas längre ner i detta avsnitt av kapitlet. Just denna dag var ungefär hälften av gruppen 

                                                
48 Franzen C. Elsie (2001) Att bryta upp och byta land. Natur och Kultur Stockholm. 
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på en annan kurs i föreningens regi. Därför var det bara sju kvinnliga elever i 

uppskattningsvis ålder mellan 40 och 60 år, vid detta tillfälle, varav en elev var alldeles ny. 

Detta tillsammans präglade lektionen för denna dag. Läraren arbetade mest muntligt och med 

mycket konkreta exempel. Hon pratade t ex om olika material inom textila tekniker och ritade 

och skrev på tavlan för att förtydliga det hon pratade om. Sedan pratade hon om vad eleverna 

gjort under helgen samt om deras familjer och boendeform. Vi tänkte på att lektionen var 

väldigt konkret, tydlig och med ett relevant innehåll. Det var även väldigt givande och 

intressant att se hur bilder kan användas för att lära sig ett nytt språk. Det rådde en positiv och 

avslappnad stämning i rummet och bland kvinnorna och de verkade känna sig stolta när de 

lyckades komma på de rätta orden när de fick frågor eller när de skulle berätta något. De 

relaterade en hel del till det vardagliga livet i hemmet eller vad de arbetade med i 

textilverkstaden. Vi konstaterade för oss själva att denna typ av samtal där alla får en chans att 

berätta, bli lyssnade på och känna sig respekterade för den person de är måste vara mycket 

stärkande för självförtroendet och därmed identiteten.  

 

Vi deltog även i textilverkstadens verksamhet genom att gå runt och titta, prata med eleverna 

och till viss del även hjälpa till i det praktiska arbetet. Som vi uppfattade det bestod 

verksamheten i textilverkstaden av tre olika delar. I den första delen av lokalen arbetade unga 

kvinnor med kläddesign under handledning av Livstyckets personal. Vi tyckte oss märka ett 

relativt stort intresse för textila uttryck bland dessa elever. Några elever visade stolta upp de 

klädesplagg de sytt eller höll på att dekorera, och även om vi inte kände dem och sett deras 

utveckling över en längre tid, kunde vi tänka oss att de genom arbetet vuxit som människor. 

Här kan vi dra parareller till 2.2 Effekterna av estetiska arbetsmetoder, där det bland annat 

står om att när man får skapa något själv blir man samtidigt sedd. Vi tänkte på hur viktigt det 

är för ens identitet att bli sedd och bekräftad av andra i vår omgivning. 

 

I den andra delen av lokalen var arbetet koncentrerat på och runt textiltryck. Deltagarna kom 

från alla olika grupper och inriktningar. Där tillverkades textilier med både elevernas 

egentillverkade textiltryck och Livstyckets redan etablerade mönster. Ofta arbetade eleverna 

sida vid sida med andra elever eller med någon av personalen, vilket verkade vara ett bra 

tillfälle till social kontakt. I den tredje och sista delen av textilverkstaden koncentrerade 

eleverna sig på själva tillverkandet av Livstyckets egna produkter, som exempelvis haklappar, 

förkläden, kuddar, barntäcken, dukar med mera. De satt ofta några stycken tillsammans vid 

små ihopsatta bord med symaskiner, eller flera tillsammans vid större bord där de broderade 
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eller gjorde annat för hand. Här märkte vi en mer blandad attityd bland eleverna. En del av 

eleverna visade sig vara positiva till det textila arbetet och hela projektet Livstycket medan 

andra var mer negativt inställda. Det rådde bland en del av eleverna en slags uppgivenhet att 

arbeta med de uppgifter de hade framför sig. Vi upplevde att det möjligen fanns tristess och 

vissa inslag av slentrian i deras arbete. Vi lade även märke till att trots att lärarna uppmanade 

och krävde av eleverna i denna grupp att de skulle tala svenska med varandra fanns det en 

tendens till att alldeles för lätt hamna bredvid någon som talade samma språk och som 

invandrat från samma land. På så sätt grupperades eleverna efter språk och härkomst. Och den 

som inte hade någon landskamrat och inte heller behärskade det svenska språket så bra blev 

ensam. Detta uppmärksammade vi främst bland de äldre kvinnorna. 

 

Livstycket har som mål att så många som möjligt ska komma ut i arbetslivet genom praktik, 

utbildning och arbete. På detta sätt vill man att eleverna ska integreras i det svenska 

samhället.  Under vårt besök på föreningen fick vi ta del av några aktuella 

resultatredovisningar. Dessa redovisar vad som hände med elever efter att tiden på Livstycket 

var slut. Vi frågade oss hur arbetet på föreningen hade fungerat när det gäller integration och 

tyckte därför att det var intressant att få ta del av dessa redovisningar, som visar vad 

arbetssättet på Livstycket kan leda till. Tyvärr har vi trots många försök inte lyckats få tag i 

den ansvarige för dessa resultatredovisningar för att kunna undanröja några frågetecken med 

själva redovisningen. Vi har bland annat inte kunnat få reda på under hur lång tid denna 

utvärdering är gjord. I rubriken står det endast ett slutdatum. Vi har ändå valt att ha den med 

eftersom vi tycker att den kan ge en intressant bild av en del av Livstyckets integrationsarbete.  

Här nedan vill vi därför presentera den av dessa redovisningar som visar ett mer allmänt 

resultat för elever från alla olika grupper. Vi vill sedan även kommentera de mer specifika 

resultatredovisningarna för varje grupp, som finns med som bilaga längst bak i detta arbete.  
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Redovisning resultat deltagare tom 051020 

 

Totalt: 182 inskrivna deltagare 

Nuläge: 78 inskrivna deltagare 
 

Tabell 1: Livstyckets egen redovisning resultat deltagare tom 051020. (Ur Livstyckets egen redovisning 2005) 

 

Avslutade deltagares aktivitet:                 Antal   Procent 
Utbildning utanför projektet 33 32 % 

Arbete utanför projektet 17 16 % 

Överförd till annan myndighet (ex. föräldraledig) 24 23 % 

Utflyttad 3  3 % 

Praktik 2 2 % 

Okänd/annat 25 24 % 

Summa 104 100 % 

 

 

Av 104 avslutade deltagare har 32 procent gått vidare till utbildning utanför projektet. Endast 

16 procent har gått vidare till arbete utanför projektet medan hela 24 procent av deltagarnas 

aktivitet efter projektets slut är okänt. Ungefär lika många deltagare (23 %) har överförts till 

annan myndighet (exempelvis föräldraledig). 

 

För att få en mer nyanserad bild har vi valt att även tittat närmare på de specifika 

målgruppernas resultat. Dessa grupper är indelade på följande sätt:  

 

Grupp 1. Unga kvinnor mellan 18 och 25 år 

Grupp 2. Kvinnor eller män över 25 år 

Grupp 3. Yrkeserfarna/yrkesutbildade kvinnor och män över 25 år.  

 

De olika grupperna har olika projektmål. I den förstnämnda gruppen är målet att 75 procent 

av deltagarna efter avslutad utbildning skall komma ut i arbete/praktik eller utbildning. I den 

andra gruppen är projektmålet att 20 procent av deltagarna efter avslutad utbildning skall 



 24 

komma ut i arbete/praktik eller utbildning. I den tredje och sista gruppen är projektmålet att 

50 procent av deltagarna efter avslutad utbildning skall komma ut i arbete/praktik eller 

utbildning. För alla tre grupperna är sjukskrivning, föräldraledighet samt utflyttning resultat 

som projektet inte kan ansvara för, så kallade externa faktorer.  

 

När vi jämförde resultaten mellan dessa grupper kom vi fram till några intressanta 

faktauppgifter: 

När man ser till hur många deltagare som gått vidare till arbete utanför projektet skiljer sig 

resultatet avsevärt mellan grupp 2 som endast har 8 procent jämfört med grupperna 1 och 3 

som har liknande resultat (24 % och 25 %). En aktivitet som inte skiljer sig nämnvärt mellan 

grupperna är hur många deltagare som överförts till annan myndighet (exempelvis 

föräldraledighet). Där ligger procentantalet mellan 20 procent och 25 procent. Något som 

också varierar stort mellan grupperna är de deltagare som beskrivs inom kolumnen 

okänt/annat. I grupp 3 fanns ingen som tillhörde denna kategori, medan det i grupp 2 var hela 

35 procent och i grupp ett 16 procent. När det gäller utbildning utanför projektet varierade 

resultatet kraftigt mellan grupperna. Grupperna 1 och 2 har ungefär liknande resultat, 31 

respektive 35 procent, medan grupp 3 har noll procent. Det bör nämnas att gruppstorlekarna 

varierade, vilket kan ha påverkat resultatet.    

 

Vi har för att även få reda på elevernas syn på Livstyckets verksamhet intervjuat fem stycken 

elever i varierande åldrar. På vår fråga om varför eleverna har sökt sig till Livstycket, svarade 

tre av eleverna att de först gått på SFI, svenska för invandrare. När tiden där tagit slut har de 

blivit hänvisade till Livstycket av arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. En av kvinnorna 

berättade att hon hade ett intresse för kläder och sömnad och sa till socialtjänsten att hon ville 

praktisera på Livstycket. Hon hade varit där på besök tidigare och socialtjänsten hjälpte henne 

då att få komma dit. Den femte eleven hade hört talas om Livstycket och fick kontakt med 

dem genom en vän som deltog i Livstyckets verksamheter. 

 

Alla eleverna uppgav först att de var positiva till verksamheten på Livstycket. Åsikterna 

varierade från att uppskatta själva arbetet med textila material till att få nya vänner. Två 

deltagare sa sig uppskatta kombinationen mellan svenskundervisning och praktiskt arbete i 

textilverkstaden. Vi bör här nämna att alla intervjuade deltagare inte deltog i 

svenskundervisningen i lika stor grad. En elev uttryckte först att det var bra på Livstycket, 
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men vid fortsatt samtal kom det fram att hon kände sig fast och ville komma vidare, vilket vi 

skrivit mer om under redovisningen av svaren på sista frågan nedan. 

   

Två av eleverna tyckte att kontakten med andra deltagare var viktig och bidragit till deras 

egen utveckling. En av eleverna menade att hon utvecklats mycket i sina textila kunskaper. 

Tidigare kunde hon bara sy lite, medan hon nu känner att hon kan sy mycket bra och 

dessutom brodera. Detta har lett till att hon känner säkerhet och fått bättre självförtroende. 

Hon menar att man får lära sig att tänka själv och fundera på vad man vill göra, till exempel 

egen design av kläder. Två av eleverna hade inget svar på denna fråga. 

 

På vår sista fråga, som handlade om framtidsdrömmar, fick vi varierande svar. En elev, som 

hade deltagit i Livstyckets verksamhet under tre månader, hade som mål att kunna få 

gymnasiekompetens. En annan, som deltagit i verksamheten under sju månader och arbetat 

mycket med sömnad där, hade sökt till Tillskärarakademin i Stockholm, och väntade på svar 

därifrån. Om hon inte kom in där visste hon inte riktigt vad hon skulle göra eftersom det var 

sista terminen på Livstycket. Hon funderade i så fall på att söka arbete. En tredje elev, som 

deltagit i verksamheten under tre och en halv månad, hade arbetat 20 år som bilmekaniker i 

sitt gamla hemland och hade som enda dröm att få arbeta med det även här i Sverige. En 

fjärde elev hade varit fem år på Livstycket och skulle helst vilja ha ett, som hon kallade det 

riktigt arbete, gärna som diskare, för att få en fast lön. Som det är nu får hon försörjningsstöd 

från socialtjänsten för att delta i Livstyckets verksamhet. Den femte eleven som vi intervjuat 

hade deltagit i verksamheten under fyra månader, och hade inga bestämda framtidsplaner, 

utan trivdes på Livstycket.    

 

Som vi nämnt tidigare i detta kapitel har vi intervjuat en lärare i svenska som andraspråk på 

Livstycket. Hon är utbildad textillärare och lärare i svenska som andraspråk och har tidigare 

arbetat flera år inom SFI-utbildningen. På Livstycket är hon relativt ny eftersom hon började 

under hösten 2005. Svenskundervisningen bedrivs i tre olika steg, A, B och C, samt Dialog-

projektet. Vår informant undervisar i grupperna A, B och C. Det grundläggande målet för 

undervisningen är att eleverna ska kunna klara sig i vardagslivet utan tolk. Sedan varierar 

målen efter gruppernas språkliga nivåer. Läraren uppger att hon arbetar ganska mycket med 

bilder i sin svenskundervisning, vilket hon tror de flesta SFI-lärare inom alfabetisering och 

läs- och skrivinlärning gör nu för tiden. 
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På Livstycket arbetar man, enligt vår informant, med båda hjärnhalvorna. Hon ser det som en 

fantastisk möjlighet att se och ta vara på de kunskaper som inte skulle kunna visa sig om 

eleverna endast satt i ett vanligt klassrum och studerade teoretisk svenska. I verkstaden växer 

människor som knappt kan skriva en bokstav av att vara den som har kontrollen och 

handleder sina kompisar i gruppen, menar läraren vi intervjuat. Hon uppfattar textillärarna på 

Livstycket mycket mer som handledare än som traditionella lärare. Med detta menar hon att 

skolsituationen inte blir så tydlig och att det naturliga samtalet främjas när man samarbetar 

vid till exempel tryckbordet. Hon ser inga nackdelar med att använda sig av en blandning av 

teori och praktik. Däremot betonar hon att det måste finnas ett intresse för textilt arbete och 

att eleverna inte känner sig tvingade dit av socialtjänsten. Om någon elev är helt ointresserad 

av praktiskt textilt arbete så blir det en utmaning för textillärarna att ta tag i. Hon uppfattar 

dock att när halva dagen är "teoretisk" och halva dagen består av praktisk verksamhet är 

ofta eleverna väldigt nöjda. 

 

4.2 EU-projektet Dialog 
EU-projektet Dialog, som genomförs av föreningen Livstycket i Tensta i Stockholm, erbjuder 

människor med invandrarbakgrund att göra praktik inom olika samarbetspartners som 

exempelvis polismyndigheten och brandförsvaret. Projektet startade under våren 2005 och 

under hösten började de första eleverna komma. Projektet är EU-finansierat och unik i sitt 

slag. Syftet med Dialog är att bryta segregationen och öka integrationen i samhället. Projektet 

handlar även om att förändra attityder och bryta traditionella mönster genom att få in mer 

kvinnor med invandrarbakgrund i typiska manliga yrken, menar Birgitta Notlöf, 

verksamhetschef på Livstycket i en intervju med Karin Wandrell.49 Dialog vill erbjuda en god 

kunskap i hur samhället fungerar. Eleverna får i projektet undervisning i svenska, IT, 

samhällsorientering, grundläggande kunskaper i juridik, ekonomi och kultur. Undervisningen 

varvas med studiebesök, föreläsningar och estetiskt-praktiskt arbete i Livstyckets verkstad. De 

har exempelvis hunnit med att besöka Dramaten, teaterföreställningar, konstutställningar och 

Riksdagen. Projektet genomsyras på så sätt av ett kulturellt men även estetiskt synsätt som är 

ett viktigt och återkommande inslag i utbildningen. Den estetiska inställningen ser man som 

ett led i att bryta invanda mönster och synsätt. I Livstyckets verkstad får eleverna tillfälle att 

arbeta estetiskt under professionell ledning. Eleverna får via dessa upplevelser en inblick i ett 

annat sätt att leva och bearbeta sina tankar, och kommer på så vis ett steg närmare integration.  
                                                
49 Wandrell, Karin (2005) Dialog bryter mansdominansen på arbetsplatser. www.webbtidningar.se/mind/artikel/ 
(2005-11-16) 
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Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper granskas för att lättare kunna uppmuntra dem 

för vidare studier, praktikplatser och arbete. ”Vi erbjuder inget färdigt paket utan tar hänsyn 

till individen” menar Mait Molander som är projektledare på Dialog när vi intervjuade henne. 

Hon menar att det är viktigt att se möjligheterna och därför arbetar de hela tiden på en 

individuell basis. Det handlar ofta om ungdomar som hamnar utanför samhället, ungdomar 

som har en trasslig skolgång. De kommer ofta i kontakt med Livstycket och Dialog genom 

socialtjänsten som slussar dem vidare. Enligt Molander är det ungdomar som ingen trott på 

och det är nu första gången de blir sedda. Hon betonar att det är viktigt att vidga elevernas 

perspektiv om möjligheterna i livet, att stärka deras självförtroende och självkänsla och att 

våga välja en annan väg i livet.50 

 

4.3 Projektet Transit 
På Bildmuseet i Umeå har det under några års tid bedrivits ett projekt kallat Transit. Projektet 

har varit ett samarbete mellan Bildmuseet, SFI-utbildningen (svenska för invandrare) i Umeå, 

Lycksele och Skellefteå kommuner samt Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska 

språk vid Umeå universitet. Transit startade först som ett pilotprojekt med Bildmuseet, 

Moderna Museet och Norrköpings konstmuseum hösten 2001. Syftet var att använda konst 

och bild som utgångspunkt för språkinlärning.  

 

När det inte längre fanns medel att tillgå kunde inte projektet fortsätta. En konstpedagog på 

Bildmuseet i Umeå tyckte att projektet var intressant och arbetade för en fortsättning i 

Umeå.51  Projektet Transit har sedan bedrivits under tre terminer med start hösten 2004. Syftet 

med det utökade projektet har varit att ta fram nya inlärningsstrategier och metoder, att 

utveckla bildseende och symboltolkning, särskilt hos analfabeter, samt att visa på Bildmuseet 

som ett alternativ till klassrummet. Förutom att utarbeta språk- och konstpedagogiska metoder 

har projektet haft som mål att förbättra integreringen i det svenska samhället genom bredare 

kulturkunskap för eleverna. Bildmuseet har erbjudit en stor mängd utställningar med 

internationell samtidskonst och bildkultur med starka kopplingar till samhällsdebatten. De 

klasser från SFI som deltagit i projektet har haft olika språkliga nivåer i det svenska språket 

samt olika förkunskaper och vana inom konst. Därför har också arbetssätten varierats 

                                                
50 Molander, Mait (2005) Intervju på Livstycket om EU-projektet Dialog 
51 Khaytan, Sara (2004a) Transit. Att använda konst som en metod för språkinlärning. Projektarbete, 5p. 
Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk. Umeå universitet. 
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beroende på grupp. Arbetssättet har i huvudsak bestått av att eleverna först fått en 

introduktion om konstnärerna bakom den aktuella utställningen och några av konstverken. De 

har då även pratat om färger, tekniker och material. Sedan har eleverna fått gå runt och titta på 

olika konstverk, välja ett och sedan berätta om och svara på frågor om konstverket. De har fått 

använda sin fantasi och leva sig in i personer och miljöer. På detta sätt och genom att lyssna 

på varandras redovisningar har de fått språklig träning.  

 

Endast analfabetgrupperna från SFI har inom projektet Transit fått arbeta praktiskt med egen 

skapande verksamhet i form av måleri och collage. Genom detta arbete har de samtidigt tränat 

språket både muntligt och skriftligt, till exempel genom att öva namn på färger eller att klippa 

ut bilder på olika föremål ur tidningar och sedan para ihop dem med färdiga ord eller ord de 

skrivit själva. En av konstpedagogerna som ledde arbetet menade att det visat sig att många 

elever som inte kan skriva visat sig vara duktiga på att skapa bilder och har bättre finmotorik 

än många andra.  

  

Arbetssättet inom projektet Transit har visat sig vara ett viktigt redskap när det gäller att 

arbeta med elevernas egna erfarenheter, känslor och minnen, vilket stärker identiteten och 

självkänslan och är särskilt viktigt inom andraspråksundervisningen. Det poängteras dock att 

eleverna måste få välja själva hur mycket av sina egna erfarenheter, minnen och känslor de 

vill berätta. Elevernas tidigare vana av att arbeta med eller studera bilder visade sig påverka 

hur de upplevde arbetet inom projektet, liksom lärarnas förmåga att motivera sina elever. Det 

fanns elever som hade svårt att se arbetspassen på Bildmuseet som ”riktig” skola. För att 

arbetet skulle kännas meningsfullt för eleverna visade det sig därför vara av stor vikt att 

arbeta vidare med någon typ av uppföljning efter arbetspassen på Bildmuseet. Många av 

lärarna på SFI-utbildningen använde sig också av bilder i sin egen undervisning och ansåg att 

det var ett bra komplement till språket, speciellt i språkligt svaga elevgrupper. 52 

 

 

 

 

 
                                                
52 Khaytan, Sara (2004b) En bild säger mer än tusen ord. C-uppsats, 10 p. Institutionen för litteraturvetenskap 
och nordiska språk. Umeå universitet.  
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4.4 Föreningen PREI 
I Umeå finns det en förening med namnet PREI, som står för projekt för integration. 

Föreningen startade 1992 av sex invandrarkvinnor som behövde träffas och prata. Vi har 

genomfört en intervju med ordförande för föreningen. Hon berättade att dessa kvinnor 

kämpade med det svenska språket samtidigt som de kämpade med problem från hemlandet 

och/eller med sina män. Några av kvinnorna hade stora problem med misshandel och andra 

övergrepp med sig i bagaget. Kvinnorna insåg tidigt att nyckeln till det svenska samhället var 

det svenska språket. Därför kändes det extra viktigt att träffas, hjälpa varandra och lära sig 

svenska, för att kunna vara ett stöd för varandra. Till en början träffades de bara för att prata 

och lyssna på varandra men efterhand tog de med sig handarbete och annat som de sysselsatte 

sig med under samtalen. 

 

När PREI startade hade kvinnorna inte råd att hyra någon lokal, utan i stället lånade de 

kurslokaler. Numera har PREI ett stort hus i centrala Umeå och vänder sig till både invandrare 

och svenskar av båda könen och i alla åldrar. Föreningens målgrupp är främst kvinnor som 

man anser ha ett dubbelt handikapp, dels att de är invandrare och dels att de även är kvinnor. 

Denna grupp riskerar att bli isolerade och ensamma. Barn och ungdomar är även en grupp 

som lätt hamnar i kläm mellan två eller flera olika kulturer. PREI hjälper även flyktingar och 

invandrare som just kommit till Umeå. Många av dem är isolerade och mår dåligt, de 

behärskar inte heller språket och känner sig därför avskärmade, förklarar föreningens 

ordförande i intervjun med oss. Och därför jobbar de mycket för att bryta den dolda 

isoleringen som finns bland människor som är i behov av att träffa andra människor. För att 

kunna nå ut till människor med sitt integrationsarbete använder sig föreningen av annonsering 

och ”dörrknackningsmetoden”, som går ut på att medlemmarna samarbetar med socialtjänsten 

och andra organisationer och går hem till människor och knackar på. Genom att söka upp 

människor tror PREI på att kunna nå ut med sitt budskap och värva dem till sin verksamhet. 

Föreningen har även en telefonlinje som fungerar som en stödlinje för dem som behöver 

prata. En del av målsättningen är även att hjälpa och stödja varandra med självförtroendet och 

identiteten. Självförtroendet och identitet är ofta något som tar skada då en människa känner 

sig utanför, ensam och/eller inte kan det språk som talas i landet.  

 

PREI arbetar för att vara ett hem för alla människor som känner sig utanför och andra 

intresserade, men också en plats för kunskap, kultur och fest. De arbetar med ett få ett brett 
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och varierande utbud av kurser för att kunna attrahera en större och bredare grupp av 

människor. I föreningens lokal bedrivs olika former av verksamhet, som språkkurser i svenska 

och spanska, datakurser, dans, klädsömnad, konst, musik och teater men även 

barnverksamhet. De har alltså en hel del olika estetiska aktiviteter där deltagarna har 

möjlighet att arbeta med sina personliga uttryck och därmed med sin identitet. Ordförande 

menar att det är viktigt att med hjälp av olika arbetssätt arbeta med att stärka människors 

självkänsla, och då speciellt kvinnornas självkänsla. Kurserna vänder sig till alla som är 

intresserade och en del av målet är även att nå en större del svenskar, för nuvarande är de bara 

cirka fem procent av dem som väljer att besöka PREI för olika aktiviteter. Föreningen är en 

religiöst och partipolitiskt obunden förening, och det är inte heller någonting man diskuterar i 

verksamheten. Föreningen har dock samarbete med en rad olika projekt och organisationer 

som bland annat, Ungdomar mot våld, Kvinnor mot våld, Ungdom mot rasism och Att vara 

sig själv. Detta är även grupper som förutom kommunen och andra organisationer stödjer 

PREIs verksamhet ideellt men även ekonomiskt. Ordföranden poängterar att alla människor 

har samma värde, och att de arbetar för att alla ska kunna känna kärlek och respekt för 

varandra.53 Detta visar att även identitetsfrågor ses som viktiga inom föreningen.  

 

4.5 Vår studiecirkel på föreningen PREI 
När vi genom Studiefrämjandet fick höra talas om föreningen PREI tyckte vi att det var en 

utmärkt plats för att genomföra vår idé om en textiltrycks-cirkel för unga kvinnor med 

invandrarbakgrund. PREI är redan en naturlig mötesplats för många människor med rötter i en 

annan nationalitet. Ordföranden för föreningen hjälpte oss att bilda en grupp med unga 

kvinnor. Genom föreningen fick vi även tillgång till lokaler och en del material, vilket 

underlättade vårt arbete. Vår grupp kom att bestå av sju stycken unga kvinnor med skiftande 

kulturell bakgrund, både med svensk bakgrund, med invandrarbakgrund och andra 

generationens invandrare med stor spridning av estetiska färdigheter. Det var kvinnor som på 

olika sätt varit i kontakt med PREI dels genom SFI-undervisningen men även genom dans- 

och målarkurser i föreningens regi. En av dem hade sökt sig dit genom sitt intresse för 

integrationsfrågor i största allmänhet. Gemensamt för gruppen var deras nyfikenhet och 

intresse för textiltryck och skapande.  

 

                                                
53 Leikun, Atsede (2005) Intervju på Föreningen PREI. Umeå. 
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I det rum som vi i huvudsak använde oss av, fanns en soffhörna som inbjöd till naturliga och 

spontana samtal på svenska. I soffhörnan startade och avslutade vi alltid våra cirkelkvällar för 

att samla ihop gruppen och dela tankar och erfarenheter med varandra. Vi pratade och 

diskuterade textila tekniker och möjligheter. Ett naturligt avbrott under cirkelkvällarna var det 

obligatoriska fikat då vi också samlades i soffhörnan. I anslutning till soffhörnan fanns två 

stycken utställningsskärmar där vi efter avslutad kväll hängde upp alla nya alster och 

pågående projekt för allmän beskådan. En viktig del av detta var också samtalen kring vald 

teknik, tankar och funderingar, arbetsgången och det fortsatta arbetet. Men även hur de tänkt 

och resonerat runt arbetet, och vad de använt för inspiration och förebilder inför sin uppgift. 

Här fick de också en möjlighet att fråga, kommentera och ge tips om varandras arbeten. 

Samtalen ledde ofta in på hemlandet, språk, värderingar och kulturkrockar, något som vi 

försökte få gruppen att använda i sina estetiska uttryck. Dessa samlingar såg vi som ett led i 

den tänkta socialisationsprocessen. Som vi tidigare skrivit handlar socialisationsprocessen 

kortfattat om att anpassa värderingar till gällande mönster. Genom våra samtal inom gruppen 

fick de möta andra värderingar och synsätt, vilket i ett längre perspektiv skulle kunna fungera 

som ett sätt att underlätta socialiseringen och därmed integrationen i det svenska samhället. 

 

Vi provade även att förmedla möjligheterna att använda förebilder i deltagarnas konstnärliga 

uttryck, och pratade om att förebilder ser olika ut beroende på vad man har för erfarenheter 

och var man kommer ifrån. Som exempel visade vi på bilder och tygtryck hur man jobbar 

med textiltryck i södra Afrika och i Sverige. Vi förklarade att uttrycken varierar i färg och 

form, när man i Afrika exempelvis väljer att arbeta med en speciell färgskala väljer man i 

Sverige en annan, och inget är bättre än något annat. Både i Sverige och Afrika väljer man 

ofta att hämta inspiration från naturen, men förebilderna varierar från lövträd och älgar i 

Sverige till bambuträd och giraffer i Afrika. Våra cirkeldeltagare funderade och resonerade en 

del om detta och skissade fram förebilder som de sedan arbetade vidare med i schablon.  

 

Medan arbetet pågick diskuterade de unga kvinnorna blygsamt men intresserat med varandra. 

Under själva arbetet var de ofta så koncentrerade på sina uppgifter att de inte pratade så 

mycket med varandra. Vi märkte dock att de tog mer och mer kontakt med varandra ju längre 

tiden gick. Att de även vågade be varandra om hjälp och råd, trots att det för en del var svårt 

att göra sig förstådda på svenska. Vi tänkte på att låta dem berätta vad de själva ville och inte 

tvinga fram för mycket av deras personliga tankar och åsikter. På detta sätt ville vi respektera 

deras integritet och samtidigt främja språkträningen och låta den estetiska processen långsamt 
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gå framåt. Detta ledde till att vi kunde skapa en trygg miljö för gruppen. För många av 

cirkeldeltagarna var det första gången de höll på med färg och form på det sättet vi 

presenterade det. De flesta var nybörjare när det gällde penslar och färg, vilket krävde extra 

mycket av oss som pedagoger eftersom vi är vana vid att möta elever med större och bredare 

erfarenhet av de estetiska ämnena. Bristerna i språket kunde ibland vara en svår men 

samtidigt spännande utmaning då vi skulle förklara en teknik och/eller ett material. Vi la 

märke till att själva arbetet med textiltryck var mycket uppskattat bland deltagarna, och vi 

kunde se hur de vågade prova mer och mer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Diskussion 

 

Vi har genom denna studie velat undersöka om estetiska arbetsmetoder kan fungera som ett 

sätt att främja socialisation och integration samt stärka identitet och självkänsla bland 

kvinnor. 

Det har varit glädjande att se att det pågår och har pågått en hel del projekt runt om i vårt land 

med syfte att integrera människor. Vissa av dessa har vi fått en djupare inblick i, som t ex 

Livstycket, Dialog och föreningen PREI, medan vi bara nosat på andra. Det har också varit 

lärorikt att driva en egen studiecirkel där vi försökt arbeta med de frågor vi skrivit om i syftet. 

Här nedan vill vi nu försöka diskutera vad vi kommit fram till genom denna studie.  

 

När vi studerat litteratur inför detta arbete har det visat sig vara svårt att hitta litteratur med 

forskningsförankring eftersom området överhuvudtaget är ganska outforskat. I den litteratur 

vi hittat har vi dock funnit stöd för att estetiska arbetsmetoder kan främja den personliga 

utvecklingen och självbilden. Trots att det inte funnits mycket stöd i litteraturen har det även 

gått att finna stöd för att estetiska arbetsmetoder kan främja integration, främst genom de 

olika projekt vi studerat. Däremot har det varit svårare att i litteraturen hitta ett tydligt stöd för 

om estetiska arbetsprocesser kan främja socialisation. För att hitta svar på denna 

frågeställning har vi varit tvungna att gå andra vägar. Genom att noggrant studera vad 

socialisering och innebär och sedan göra observationer på och litteraturstudier om några olika 

projekt, har vi ändå lyckats komma fram till ett resultat, dock inte så tydligt som vi hade 

hoppats på. Under arbetets gång har vi upptäckt att de olika områden som vi tagit upp i vårt 

syfte; identitet, självbild, socialisation och integration, ofta går in i varandra och att det kan 

vara svårt att skilja dem åt.  

 

När det gäller om estetiska arbetsmetoder kan stärka identitet och självkänsla, har vi hittat 

några exempel på detta. Som exempel kan nämnas både programmålen för det estetiska 

programmet och grundskolans styrdokument för slöjd, som man kan läsa om under 2.2 

Effekterna av estetiska arbetsprocesser. Där anses konstnärliga uttrycksformer/slöjd utveckla 

den egna förmågan att uttrycka sig.   Vi ansluter till detta att det kan vara stärkande för 

självbilden och självförtroendet. Genom våra observationer, samtal med elever och personal 

samt genom lästa artiklar har vi under besöket på Livstycket kommit fram till att eleverna blir 

styrkta i sin självbild och sitt självförtroende av arbetssättet där, främst genom att arbeta 
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estetiskt-praktiskt med olika uttrycksformer. Detta var något som både personal och elever 

berättade om i spontana samtal med oss. Personalen berättade om att kvinnorna växte av att 

vara där, vågade prova mer och mer och fick en tro på sig själva och sin förmåga. Som 

exempel kan vi här nämna den intervju med en lärare i svenska som andraspråk, som vi 

skriver om under 4.1 Livstycket. Hon menar att när människor arbetar i textilverkstaden växer 

de som knappt kan skriva en bokstav av att vara den som har kontroll och handleder andra. I 

samma kapitel kan man läsa om en elev på Livstycket. Hon berättade att hon genom att ha fått 

lära sig textila kunskaper nu känner en större säkerhet och fått bättre självförtroende. Vi har 

även uppmärksammat detta inom vår egen studiecirkel på föreningen PREI. Trots att den 

pågick under en kort tid tyckte vi oss se hur deltagarna vågade mer och mer, både i det 

estetisktpraktiska arbetet och i den muntliga kommunikationen. Vi kunde se deras glädje och 

stolthet när de lyckats med något som de aldrig gjort tidigare. En av de unga kvinnorna fick 

under vår studiecirkel till exempel lära sig att sy på symaskin för första gången i sitt liv, 

medan en annan ställde upp och sålde sina egna tryckta tyger och sömnadsarbeten på en 

julmarknad här i Umeå. Under 4.3 Projektet Transit kan man läsa att arbetssättet att arbeta 

med bilder visat sig vara ett bra sätt att arbeta med elevernas egna erfarenheter, känslor och 

minnen, vilket i sin tur stärker identiteten och självkänslan. I vår egen cirkelgrupp la vi 

märkte till att kombinationen av samtal och estetiskt arbete var ett utmärkt sätt att arbeta med 

just dessa områden. Arbetet gynnade såväl oss som pedagoger, men även de unga kvinnorna 

som utvecklades i förmågan att kunna föra ett bra resonemang kring sin egen process och 

person. 

 

Vi hade under vår textillärarutbildning fått lära oss hur viktigt det är att låta eleverna visa upp 

sina färdiga produkter och berätta om arbetsprocessen, till exempel vad som varit svårt eller 

vad man kunde ha gjort annorlunda. I bakgrunden berättade vi om slöjdläraren som hävdade 

vikten av att låta eleverna prata om slöjdprodukterna tillsammans i gruppen. Vi håller med 

honom om att när man gör detta lär man sig respektera andra människors olika 

uttrycksformer, vilket bidrar till demokratifostran och social fostran. I slutet av varje träff med 

vår studiecirkel lät vi eleverna berätta om vad de gjort under kvällen, tankar och funderingar 

inför fortsatt arbete med mera. Vi upplevde att detta fungerade väldigt bra och att det var ett 

bra sätt att arbeta med identitet och självförtroende. Därför anser vi att det är extra 

betydelsefullt att man i estetiska processer tar sig den tiden till att begrunda arbetets mål. Det 

är även viktigt för utvecklingen av uttrycket att skapandet får ta tid för att bli en tydligare och 

mer lärorik process och slutprodukt menar vi. Processen handlar även om det inre skapandet, 
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det som händer i skaparens inre värld, det som formar oss människor till individer med olika 

personligheter.  

 

I den artikel från Pedagogiska magasinet som vi refererar till under 2.2 Effekterna av 

estetiska arbetsmetoder, menar Eva Anderberg att när man skapar något själv blir man 

samtidigt sedd. Genom egna erfarenheter från estetisk verksamhet vet vi att när man arbetar 

med händerna arbetar man samtidigt med sig själv, och när man visar vad man gjort lämnar 

man därför ut en del av sig själv. Detta kan förstås ibland upplevas som en svårighet och ett 

hinder på vägen som måste övervinnas. Det är därför viktigt hur denna redovisning av det 

skapade går till och att varje elev möts med respekt, uppmuntran och någon som lyssnar. 

Först då tror vi att estetiska arbetsmetoder kan vara en metod att få varje elev att växa och 

blomstra. Vi bedömer att det måste finnas bättre metoder i skolan då elever talar om 

skapandet i form av process och produkt. Många gånger tror vi att eleverna har alltför lite 

kunskap i hur man redovisar de estetiska ämnena, som faktiskt skiljer sig från de teoretiska 

ämnena.  

 

Trots att vi tyckte att det var svårt att hitta litteratur som visar om estetiska arbetsmetoder kan 

fungera som ett sätt att främja socialisation, tyckte vi ändå att vi kunde finna en del när vi 

studerade närmare om socialisationsprocessen. Som vi kan läsa under 2.3.2 

Socialisationsprocessen handlar socialisation om att sakta och kanske omedvetet ta över 

omgivningens värderingar och uppfattningar. Att språket är en viktig del i 

socialisationsprocessen kan vi bara hålla med Nauclér om, som vi skrivit om under 2.3.1 

Lärande som socialt samspel. Ordförande för föreningen PREI menar i 4.4 Föreningen PREI 

att det svenska språket är nyckeln till det svenska samhället. Därför anser vi det som viktigt 

att arbeta med språket om man ska arbeta med integration. Elsie Franzén menar att språket är 

en stolthet och en del av identiteten, som vi valt att redogöra för i 2.3.2 

Socialisationsprocesser. Vi resonerar utifrån våra egna erfarenheter att möjligheten att 

behärska språket i det land det talas är större och mer djupt rotat i vår identitet och 

självförtroende än vad vi egentligen anar. Det är någonting enormt att kunna göra sig förstådd 

på ett annat språk än modersmålet men även en livsnödvändighet för att inte bli lämnad 

utanför. Språket ser vi dessutom som nödvändigt när man arbetar med estetiska arbetsmetoder 

för att till exempel främja identitet och självkänsla. Wellros är inne på samma linje som 

Nauclér och Franzén då hon under 2.3.2 Socialisationsprocessen menar att språket är ett 

hjälpmedel att lättare förstå de normer, värderingar och förhållningssätt människan har. 
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Wellros menar att genom att erövra det nya språket blir individen internaliserad genom att 

omgivningens värderingar och uppfattningar om vad etik och moral är, sakta men säkert och 

ofta omedvetet, integreras in i individens personlighet. Detta kan tyckas vara grymt och vi 

frågar oss om det är bra eller om det är en form av indoktrinering? Vi menar att ska inte alla 

människor få vara och leva som de är, tillhör inte det ett demokratiskt och jämställt samhälle? 

Eller är detta den väg vi alla måste gå för att kunna känna oss delaktiga i ett nytt samhälle? 

Kanske måste vi påverkas av omgivningens värderingar för att helt och fullt kunna känna att 

vi är en del av helheten och gemenskapen i det nya landet?. Och kanske går det att samtidigt 

behålla en del av sitt ursprungliga jag?. Al-Sudany menar under 2.3.5 Självkänsla och 

identitet att identiteten är att känna sig själv och veta vad man står för. Det är en känsla av 

tillhörighet i förhållande till en förfluten tid eller framtid men även nutid. Han tror precis som 

vi resonerar att identiteten är något som förändras med tiden, och beroende på var någonstans 

man befinner sig. Han uttrycker att ett bra självförtroende är värdefullt då man går livet till 

mötes och ställs inför nya situationer. Vi är övertygade om att det är just detta självförtroende 

som många kvinnor inte har eller förlorar i det nya landet. Detta har vi kommit fram till 

genom den litteratur vi tagit del av samt de intervjuer och samtal vi haft med kvinnor som 

befunnit sig i dessa situationer. 

 

Som vi nämnt tidigare i vårt arbete är kvinnor en särskild utsatt grupp i samhället. Detta 

tycker vi oss ha funnit stöd för genom denna studie. Ordföranden på föreningen PREI, som vi 

berättat om i 4.4 Föreningen PREI har nämnt kvinnor som: ”en målgrupp som har ett dubbelt 

handikapp, dels att de är invandrare och dels att de även är kvinnor och att denna grupp 

riskerar att bli isolerade och ensamma.”  På föreningen Livstycket, som vi valt att presentera 

under 4.1 Livstycket finns liknande tankar. Birgitta Notlöf nämner att ”Livstycket har för 

många blivit första kontakten med det nya landet och vägen ut i samhället.54” Ordföranden på 

PREI menar att det finns ett problem inom vissa familjer att kvinnor stannar hemma, blir 

isolerade och aldrig lär sig det nya språket. Faran ligger även i att mannen i vissa fall 

bestämmer över kvinnan och menar att hon inte behöver lära sig det nya språket. Mannen ser 

ibland heller ingen anledning till att kvinnan ska träffa andra kvinnor, utan kan se detta som 

ett hot. Han markerar på så sätt sin ställning som man och familjens överhuvud vilket innebär 

en orättvis rangordning på grund av kön. Detta i sin tur gnager på kvinnans självförtroende 

och identitet inför det nya landet och det nya språket hon står inför. Hon observerar kanske 
                                                
54 Enligt Jakobsson, Jonas (2005) Hon ger invandrarkvinnor ett stycke liv. Hallandsposten. 
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omgivningen precis som ordföranden för PREI gjorde när hon invandrade till Sverige. Hon 

ser hur det svenska samhället ser ut och fungerar, och hon ser att det finns män som 

promenerar med barnvagnar och ordnar med tvätt i tvättstugan. Hennes tankemönster 

förändras precis som hennes värderingar. Det är här kulturkrockar kan ske, vill man låta sig 

socialiseras i detta nya och hur blir man integrerad tillsammans med andra? I de fall där det 

finns män som inte vill se kvinnor träffas tillsammans ensamma, som de exempel ordförande 

för PREI berättade om, blir männen ett hinder för dessa kvinnors integration.  

 

Men hur kan då estetiska arbetsprocesser främja integration? Franzén skriver i sin bok Att 

bryta upp och byta land55 om en stor tidigare undersökning av invandring och arbetslöshet 

som hon själv gjort 1997. De som undersöktes var personer som kommit till Sverige i vuxen 

ålder, som vistats länge på flyktingförläggningar, äntligen fått uppehållstillstånd och nu skulle 

söka arbete. Hon fann två dominerande mönster, ett konstruktivt och ett destruktivt, och 

menar att bemötandet dessa människor fått från de tjänstemän de mötte var avgörande för 

resultatet. I det konstruktiva mönstret möttes personerna som individer, som unika personer. 

Det fanns någon i det nya landet som intresserade sig för just dem. Det gjordes en noggrann 

kartläggning av personens situation med ett visat intresse av att lära känna och vilja förstå. De 

personer som möttes på detta sätt växte som människor och kände sig sedda. I det destruktiva 

mönstret präglades däremot mönstret av kategorisering och kollektivisering. Personerna i 

undersökningen blev snabbt ”invandrare” och erbjöds ofta speciella åtgärder för invandrare. 

Dessa speciella åtgärder begränsade både de egna valmöjligheterna och möjligheterna att lära 

känna sina nya landsmän. De blev mer och mer passiva, hjälplösa och beroende. Här menar vi 

att man kan se hur viktigt det är med ett bra bemötande när man arbetar med människor med 

olika etniska och kulturella bakgrunder och hur detta hänger ihop med individens identitet och 

självbild samt därmed integration i det nya landet. Vi tror att när man arbetar med estetiska 

arbetsmetoder har man en möjlighet att komma nära inpå eleverna, att se och bekräfta dem. 

Detta har vi bland annat erfarenhet av från våra praktikperioder, speciellt inom 

textilslöjdsämnet, men även från vår egen studiecirkel som vi drivit på föreningen PREI. 

Därför menar vi att det i vårt blivande läraryrke är oerhört viktigt hur vårat bemötande mot 

eleverna är.   

 

                                                
55 Franzén C. Elsie (2001) Att bryta upp och byta land. Natur och kultur Stockholm. S.156-158. 
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Vi vet att det många gånger kan vara svårt att uttrycka sig med ord och särskilt svårt blir det 

på ett nytt språk. Därför bedömer vi att estetiska arbetsmetoder är en väldigt god metod, vi 

menar att skapandet inte har några språkliga gränser och det finns en större frihet att lägga 

ifrån sig arbetet om det kommer för nära och blir för känslomässigt. Det estetiska skapandet 

kan i sig vara ganska abstrakt eller naivt om man så önskar, det viktiga är att personen får en 

möjlighet att uttrycka sig. Samtidigt som vi menar att det estetiska skapandet inte har några 

språkgränser tror vi att det estetiska skapandet kan locka till en lust att prata om sina 

upplevelser, vilket främjar en naturlig språkträning. För att få ut så mycket som möjligt av det 

estetiska skapandet tror vi att det är viktigt att återkoppla till upplevelserna muntligt.  Vi tror 

också att det är viktigt att kunna motivera eleverna för ett arbetssätt, som exempelvis olika 

estetiska arbetsmetoder. Detta har vi skrivit om under 4.3 Projektet Transit. Där kan man läsa 

att lärarnas förmåga att motivera sina elever påverkade hur eleverna upplevde arbetet inom 

projektet.  

 

Både språkinlärningen och integrationen i det svenska samhället påverkas av föräldrarnas och 

barnens syn på Sverige och svenskarna men även av omgivningens attityder till olika 

minoritetsgrupper, menar Franzén i 2.3.3 Ungdomar och socialisation. När vi frågade 

ordförande på föreningen PREI om varför så få hört talas om föreningen om deras mål var 

integration, svarade hon att många svenskar inte ville komma dit när de hör att det är 

invandrare som driver föreningen. Det är svårt att veta om det rör sig om fördomar mot 

svenskar eller om detta är något hon personligen upplevt. Det viktiga är dock om målet med 

integration fungerar eller inte. Enligt ordföranden är det omkring fem procent svenskar som 

kommer till föreningens olika aktiviteter. Detta tycker vi är en låg andel och frågar oss hur 

informationsspridningen om föreningen går till. Vi har själva bott i Umeå i fem och tio år och 

aldrig tidigare hört talas om föreningen, vilket både gör oss förvånade och förargade. 

Föreningens mål fungerar inte och vi tror att det kan vara en viss kategori av svenskar som 

har vetskapen om PREI och söker sig dit. Människor som intresserar sig för integrationsfrågor 

och eventuellt sedan tidigare har erfarenhet av mångkultur och arbete eller kontakt med 

invandrare. Vi tror att PREI säkert fungerar utmärkt som ett extra hem för många människor 

med invandrarbakgrund och med detta fyller en viktig funktion, men det skulle gå att göra 

mycket mer om man verkligen vill satsa på integration. PREI som verksamhet och förening 

skulle vinna mycket på att bli mer integrerade i kommunen och samhället. Vi tror att 

föreningen även skulle bli mer eftertraktad som verksamhet, om utbudet och 

markandsföringen av föreningen PREI kunde erbjuda ett bredare spektrum av konst och 
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kultur. Projektet kunde erbjuda en verksamhet med fler konkreta förslag att arbeta för som 

skulle innebära mer möjligheter som riktar in sig mot både svenskar och invandrare. Eftersom 

estetisk verksamhet verkar vara ett bra sätt att främja identitet och självkänsla tror vi det vore 

bra om föreningen PREI satsade ännu mer på olika typer av estetiska aktiviteter. 

Sysselsättningar som kan locka fler människor med svensk bakgrund till föreningen, vilket 

kan innebära en mer integrerad verksamhet med stadens alla invånare. Att arbeta med estetisk 

verksamhet tror vi är ett ypperligt sätt att låta människor med både svensk bakgrund och 

invandrarbakgrund mötas. Vi tror även på att föreningen skulle vinna på om medlemmarna 

skulle marknadsföra sig på ett mer kommersiellt sätt och ha fler ansikten utåt, som skulle 

kunna representera föreningen PREI. 

 

 Vi tycker däremot att PREI har kommit en bra bit på väg i sitt integrationsprojekt, de 

erbjuder trots allt kurser i exempelvis spanska som även lockar svenskar till PREI. De har 

även ett Internetcafé som är öppet för allmänheten varje dag mellan nio och sex på kvällen. 

Men igen vill vi betona att det är ytterst en liten skara som är informerade om utbudet som 

PREI erbjuder. Om man gör en jämförelse med föreningen Livstycket som till skillnad från 

PREI har en ganska sluten verksamhet som riktar in sig mot enbart invandrare ser det ut som 

att PREI kommit längre med sitt integrationsfrämjande arbete. Livstycket har dock även de en 

del mer utåtriktat arbete och de är väldigt duktiga på att synas utåt. Föreningen marknadsför 

sig själv genom bland annat en snygg logga, hemsida och karismatisk ordförande. I 

undervisningen använder de sig av förebilder i form av olika personer från bland annat 

näringslivet som besöker Livstycket för att berätta om deras verksamhet.  

 

En annan del av Livstyckets verksamhet som riktar sig mot allmänheten är deras egen affär 

där de säljer sina egna produkter och deras årliga julmarknad, där eleverna är med och 

serverar fika, säljer olika produkter och arbetar med olika praktiska sysslor. Tidigare har de 

också haft olika typer av uppdrag för eleverna, där de till exempel själva skulle kontakta olika 

myndigheter för att ta reda på någon förutbestämd uppgift. Men uppdraget blev ingen succé, 

speciellt inte för den äldre gruppen av kvinnor. De valde att stanna hemma de dagar då 

uppdraget stod på schemat. På detta sätt kan man säga att de själva bromsade 

integrationsprocessen. Kanske var det så att de ännu inte kände sig redo. Det fanns en 

osäkerhet att lämna förorten, menar en av personalen på Livstycket. Kvinnorna såg heller 

ingen motivation eller nytta av att sätta sig på en buss mot ett främmande mål och vara 

tvungen att försöka tala svenska under uppdraget. Därför var detta något som Livstycket 
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åtminstone för tillfället lagt ner. Däremot kan man säga att själva den estetiska verksamheten 

och svenskundervisningen på Livstycket också är en form av integrationsarbete. Eleverna får 

där möta människor med olika etniska bakgrunder, däribland de personer med svensk 

bakgrund som ingår i personalstyrkan. När vi tagit del av Livstyckets resultatredovisning har 

vi förvånats över att det är så få som går vidare till andra studier, arbeten eller praktikplatser. 

Vi frågar oss därför om de verkligen lyckats med det som är deras mål, att få människor ut i 

arbetslivet. Bland kvinnor och män över 25 år utan yrkeserfarenhet och yrkesutbildning var 

det endast åtta procent som gått vidare till arbete efter tiden på Livstycket och hela 35 procent 

som kategoriserades under okänt/annat.  Detta tycker vi var ett oroväckande resultat. Det är 

mycket värt att människor trivs och känner att de gör något meningsfullt under tiden på 

Livstycket, men vi anser att det också måste leda vidare till något annat för att verkligen 

fungera som ett integrationsprojekt. 

 

Under 2.2 Effekterna av estetiska arbetsmetoder har vi skrivit om Michael Alexandersson 

som menar att skolan måste bli bättre på att hitta arbetsmetoder som grundar sig i elevernas 

personliga uttryck, erfarenheter, minnen och förhoppningar. Vi tror han har helt rätt när han 

menar att undervisningen måste vara meningsfull och den bör verkligen beröra den som blir 

undervisad, vilket de estetiska läroprocesserna kan bidra till. Under samma del beskriver vi 

Bifrostskolans läroprocess som handlar om att inspirera, väcka motivation och intresse. Men 

läroprocessen handlar även om att kommunicera och lyssna på varandra. Eleven ska lära sig 

att självständigt och målmedvetet kunna motivera och reflektera över sitt eget arbete. 

Meningen med det ovannämnda uppdraget som Livstycket tilldelade eleverna, där de skulle ta 

sig ut till olika myndigheter och lösa olika uppgifter, var att våga sig ut från förorten och våga 

bli så smått integrerade i resten av samhället genom att upptäcka hur en annan del av staden 

ser ut och verkar. Möjligen var uppdraget för svårt och målen för höga för en del av 

kvinnorna. Och därför skulle det vara extra viktigt för dessa kvinnor att ha mod att ta tag i 

uppdraget och genomföra det. Personalen på Livstycket har en viktig uppgift att motivera och 

inspirera kvinnorna att vilja våga för att det är ett viktigt steg ut i verkligheten, den verklighet 

som en del kvinnor längtade efter och saknade.  

 

Som vi tog upp under 2.3.5 Självkänsla och identitet, så ska skolan stärka elevernas tro på sig 

själva och ge dem framtidstro. Nu lyder ju inte Livstycket under någon läroplan eller kursplan 

utan sätter upp sina egna mål i sin årliga verksamhetsberättelse men syftena påminner om 

varandra. Under 4.1 skriver vi om Livstyckets mål som talar för att skapa tillit, identitet och 
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ge ökad självkänsla. Detta ska nås genom deras egna funktionella pedagogik som handlar om 

integrerad inlärning. En typ av undervisning som vi lockas av som pedagoger och lärare i 

estetiska ämnen men även som lärare i svenska som andra språk. Den funktionella 

pedagogiken fungerar genom att man använder flera sinnen samtidigt eller parallellt för att 

kombinera teori och praktik. Pedagogiken bedöms vara nödvändig för att nå den grupp av 

människor som söker sig till Livstycket. Även i projektet Transit som vi beskrivit i 4.3 

Projektet Transit, har en grupp av analfabeter arbetat praktiskt med måleri och collage. 

Arbetet visade sig vara uppskattat av både pedagoger och elever, på det sättet att många 

elever hade tillfället att uttrycka sig genom en bild istället för det skrivna ordet som ofta är så 

centralt i vår värld. Elever som hade en svag svenska kunde här få möjlighet att känna sig 

duktiga inom något annat och därmed växa som människor. Det estetiska arbetssättet visade 

sig sedan även bli ett viktigt redskap för eleverna att arbeta med sina känslor och minnen. 

 

Vi upptäckte när vi gick runt och pratade med eleverna på Livstycket att det fanns skilda 

åsikter om verksamheten och dess arbetssätt. De flesta var positiva till själva arbetssättet men 

det fanns ett fåtal som uttryckte sig negativt om vad arbetet kan leda till. Det fanns åsikter om 

att arbetet i verkstaden inte leder till ett riktigt arbete utan att man i stället känner sig fast i en 

ond cirkel. Många som kommer i kontakt med Livstycket har blivit hänvisade dit av antingen 

socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. De är därför beroende av det försörjningsstöd de får 

från socialtjänsten, för att delta i verksamheten. Detta försörjningsstöd gör också att de 

”tvingas” delta i Livstyckets arbete för att få tillgång till stödet. För en del innebär detta att de 

blir kvar i verksamheten under flera år, någon uttryckte en vilja att komma vidare ut i 

arbetslivet. Detta verkar vara ett problem som är särskilt stort bland den äldre gruppen med 

problem i det svenska språket. Just språkproblemen bidrar också till att förvärra situationen 

för denna grupp. Vi lade särskilt märke till detta under den svenskalektion som vi deltog i och 

som finns beskriven under resultatdelen. Det vi uppmärksammade var att några av eleverna 

bott i Sverige väldigt länge, i vissa fall uppåt 20 år, men fortfarande hade stora problem inom 

det svenska språket. Det fanns i gruppen även några som var analfabeter, vilket gör 

språkinlärningen ännu svårare. Den svensklärare som vi intervjuat betonade att för att det ska 

kunna vara en bra verksamhet måste det finnas ett intresse för textilt arbete och att det var 

viktigt att eleverna inte känner sig dittvingade av socialtjänsten. Vi frågar oss därför om 

personalen verkligen lyckats med att få eleverna att känna att de är betydelsefulla och att de 

ser till varje elevs personliga utveckling. 
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Som vi kan läsa under 2.3.2 Socialisationsprocessen och som vi också tidigare nämnt i denna  

diskussionsdel menar Wellros att språket kan underlätta socialisationsprocessen genom att 

vara ett hjälpmedel till att lättare förstå samhällets normer, värderingar och förhållningssätt. 

Vi tror därför att det är viktigt att man i alla projekt med målet integration även satsar mycket 

på språket tillsammans med den skapande verksamheten. Dessa två områden anser vi är 

betydelsefulla för självförtroendet och identitet. Vi bedömer att det dessutom är extra viktigt 

att ta hänsyn till den kreativa processen. Människan behöver uttrycka sig och använda sin 

fantasi, det är en form av kommunikation menar Vygotskij i 2.3.1. Lärande som socialt 

samspel. Han menar att människan utvecklas genom att umgås med andra och då också 

konfronteras med andra människors beteende, språk och handlande. Den kreativa inlärningen 

sker enligt Vygotskij alltså inte bara individuellt utan även i grupp.  På Livstycket får eleverna 

genom att varva svenskundervisning med arbete i textilverkstaden en naturlig och praktisk 

språkträning som hjälper dem att klara sig i det vardagliga livet. Detta ger dem ett bättre 

självförtroende att kunna klara sig i situationer då det krävs att de kan lite svenska tror vi. 

 

Vi märkte att personalen på Livstycket ofta påminde eleverna att prata svenska, vilket vi ser 

som en nödvändighet. När vi gick omkring och tittade vad de arbetade med i textilverkstaden 

märkte vi dock ibland, speciellt bland den grupp vi besökt under deras svensklektion, att de 

pratade sina modersspråk mellan varandra. Den som inte kände någon med samma 

modersmål blev ofta ensam. Wellros menar under 2.3.2 att normerna är nödvändiga i det 

sociala samspelet med andra. Hon menar att det är just normerna som gör att människan kan 

känna sig innanför och utanför och blir till bekanta eller främlingar inför andra. Normen bland 

dessa kvinnor blev enligt våra observationer den irakiska och den kurdiska kvinnan och deras 

språk. Dessa kvinnor var av majoritet och bildade tillsammans en sorts norm. Vi frågade oss 

då om det verkligen var så bra att sätta dessa kvinnor runt samma bord om man ville att de 

skulle använda och utveckla det svenska språket mer. Nauclér menar, som vi kan läsa om 

under 2.3.3 Ungdomar och socialisation att bland elever som inte har svenska som 

förstaspråk är det särskilt viktigt att öva det informella talspråket. Vi anser att Livstycket 

skulle kunna utveckla detta arbetssätt ytterligare om de vill satsa på att kvinnorna integreras i 

det svenska samhället. Samtidigt som vi har sett de problem vi nämnt ovan kan man fråga sig 

vad dessa elever hade haft om de inte haft Livstycket. Livstycket bidrar, enligt vad vi hört 

genom samtal och intervjuer samt läst i olika tidningsartiklar, för många kvinnor till att bryta 

isoleringen i förorten och träffa nya vänner. Vygotskij menar, som vi nämnt under 2.3.1, att 

när vi människor umgås med varandra konfronteras vi med olika beteenden, språk och 
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handlande och genom både språklig och praktisk social kontakt med andra människor 

utvecklas vi. Möjligheten finns även att möta olika förebilder, i form av både svenskar och 

människor med rötter i andra etniska och kulturella grupper som på olika sätt lyckats i det 

svenska samhället och bygga upp ett mod att våga vilja bryta segregationen, genom studier, 

praktik, arbete och kontakter.  

 

Om målet är integration, varför väljer initiativtagarna till dessa projekt främst att rikta in sig 

mot invandrare? Under vårt besök på föreningen Livstycket funderade vi kring deras mål med 

integration av eleverna. Verksamheten på föreningen riktade sig enbart mot invandrare, främst 

kvinnor från förorten. Ett av målen med verksamheten är att få ut eleverna i arbetslivet genom 

dels arbete och dels praktikplatser som i sin tur kan leda till ett fast arbete. Ett annat alternativ 

är att eleverna ska gå vidare till studier inom olika intresseområden. Vi frågar oss om det inte 

går att göra mer för att bryta segregationen och främja integrationen bland våra 

medmänniskor. Skulle det inte gå att redan inom verksamheten blanda olika grupper för att 

främja integration, alltså både människor med svenska rötter och människor med andra 

etniska och kulturella rötter. Visst är det mycket betydelsefullt att få komma iväg och träffa 

likasinnade för att göra någonting kreativt tillsammans som kan stärka den personliga 

utvecklingen. Men vi upplever att det inte finns ett tillräckligt intresse från samhällets sida att 

vilja få olika grupper att mötas. De projekt vi tagit del av i detta arbete har alla startats på 

ideell basis utan stöd från varken kommun eller stat. Bakom projekten har det funnits starka, 

ofta kvinnliga eldsjälar som brunnit för sina visioner om ett bättre samhälle för alla 

människor.    

 

Även i vår egen studiecirkel vände vi oss till kvinnor med invandrarbakgrund. Detta var från 

början inte ett självklart val utan vi brottades med tanken vad integration egentligen innebär. 

Tillslut valde vi ändå att rikta in oss på unga kvinnor med invandrarbakgrund eftersom dessa 

redan hade en naturlig träffpunkt på föreningen PREI. Nu i efterhand kan vi tänka att det hade 

varit bättre att redan i planeringsstadiet satsa på deltagare med både invandrarbakgrund och 

svensk bakgrund. När vi sedan mötte vår grupp första gången möttes vi av sju stycken 

kvinnor med skiftande kulturell bakgrund, både de med svensk bakgrund, med 

invandrarbakgrund och andra generationens invandrare. Det visade sig alltså bli lyckat trots 

att det inte blev som vi tänkt oss från början. Våra cirkeldeltagare var flickor som på olika sätt 

varit i kontakt med föreningen PREI, dels genom SFI-undervisningen men även genom dans- 

och målarkurser i PREIs regi. En av dem hade sökt sig dit genom sitt intresse för 
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integrationsfrågor i största allmänhet. Vår grupp blev därför en bra utgångspunkt för vårt 

arbete som grundade sig på mål om främjande av socialisation, integration samt stärkande av 

identitet och självbild.  

 

Under tiden vi hade gruppen funderade vi mycket omkring bland annat integrationsfrågor.  

Hur hade vi kunnat göra arbetet ännu bättre med tanke på integration? En tanke som slog oss 

var att vi skulle ha kunnat samla en större grupp av samma målgrupp med olika bakgrund och 

inriktat oss på en längre och mer kontinuerlig period av estetiskt skapande. Vårt projekt kunde 

ha varvats med fler utåtriktade aktiviteter och studiebesök på exempelvis museer och 

gallerier. Då skulle vi haft möjligheten att arbeta med fler uttryck och med inspiration från 

gemensamma upplevelser, som vi sedan skulle kunna samtala om, på ett liknande sätt som de 

arbetade med under projektet Transit som vi beskrivit i 4.3. Det hade varit en fördel att arbeta 

mer tillsammans genom olika gemensamma övningar för att på det sättet få ihop gruppen 

ännu mer och att satsa ännu mer på samtal och diskussioner av olika slag. Eftersom de unga 

kvinnorna hade väldigt skiftande erfarenhet av liknande arbeten kunde vi också ha 

uppmuntrat dem ännu mer att ta hjälp av varandra för att samtidigt få bättre kontakt. Om vårt 

arbete hade kunnat pågå under en längre tid kunde vi även ha satsat på att ordna en lite större 

utställning av deras färdiga alster i någon offentlig lokal, som till exempel ett bibliotek. Då 

kunde cirkeldeltagarna också få en möjlighet att berätta om sina arbeten. Vi hade även kunnat 

påverka gruppen genom att göra den mer heterogen, genom att integrera kvinnor med ännu 

mer skiftande bakgrunder till vårt projekt. Gemensamt för gruppen var deras nyfikenhet och 

intresse för textiltryck och skapande. De hade mycket skiftande erfarenheter av liknande 

verksamhet, från att knappt alls arbetat med textil verksamhet till att vara utbildad 

sömmerska. 

 

Det finns en tendens till att integrationsprojekt som riktar in sig på att bryta segregationen i 

förorten och bland invandrare ofta behandlar denna grupp som en hopplös klump i stället för 

att arbeta för det som integration egentligen handlar om, att integrera människor med varandra 

och få olika grupper att mötas oavsett nationalitet. I invandrartäta områden ses ofta den 

kulturella bakgrunden som orsak till bland annat våld och arbetsmarknadsproblem, menar 

Ålund i 2.3.3 Ungdomar och socialisation. Både Nauclér och Stigendal skriver i anslutning 

till detta om elever som lever i ett utanförskap, och menar att det är viktigt att ta tillvara de 

resurser för samhället och den mänskliga kraft som dessa elever innebär, för att bland annat 

hindra att dessa krafter vänds mot samhället. Franzén anser i samma del att många ungdomar 
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lever mitt i eller mellan flera kulturer och språk. En del ungdomar kan se möjligheterna i detta 

och det kan bidra med någonting gott. Men för många kan det vara svårt att hitta 

balansgången, särkilt då man i hemmet har en roll och en annan i samhället eller skolan. I 

projektet Dialog som vi beskrivit i 4.2 erbjuds människor, ofta ungdomar en möjlighet att 

under ett par månader bryta gamla mönster. Projektet handlar om att förändra attityder och 

hitta sig själv men vägledning erbjuds även för att hitta rätt väg efter projektets slut och i 

framtiden. Dialog erbjuder vad vi är övertygade om är viktigt för integrationen, nämligen 

teoretisk kunskap varvade med estetiskt skapande och studiebesök, praktik och arbete med 

företag. Men även att de får hjälp att vidga sina möjligheter och perspektiv och lär sig att se 

på sig själv som viktig och som en resurs. Efter den intervju vi hade med projektansvarige för 

Dialog var vi övertygade om att detta var ett väl fungerande integrationsprojekt. Dialog är det 

projekt av dem vi studerat som arbetade mest utåtriktat mot samhället i form av till exempel 

olika studiebesök, men även genom att låta olika människor ur olika yrkeskategorier besöka 

projektet och berätta om sitt yrke och därmed få fungera som goda föredömen. Projektet 

tycktes också vara uppskattat bland deltagarna. Vi vill dock poängtera att Dialog är det 

projekt som vi haft minst inblick i. Vi har inte själva haft någon möjlighet att observera deras 

arbetssätt eller intervjua någon annan än projektledaren. Detta skulle kunna bidra till att det är 

svårt att bilda sig en tydlig och rättvisande bild av verksamheten.    

 

I delen 2.3.4 Framgångsalternativ för ”utanförskapsskolor”  beskrivs projektet 

Framgångsalternativ.  Stigendal har tillsammans med sina medarbetare inom projektet 

Framgångsalternativ kommit fram till nio kompetenser som både har stor betydelse för 

samhället och samtidigt finns förankrade i skolans läroplan, nämligen självständighet, flit, 

ansvarstagande, problemlösning, initiativ, samarbete, hänsyn, mångkulturalitet och demokrati. 

Vi tror att man genom estetiska arbetsmetoder kan arbeta med alla dessa kompetenser och att 

estetiska arbetsmetoder kan vara ett utmärkt sätt att mötas över olika kulturella och språkliga 

gränser. Stigendal menar att genom skapande verksamhet kan elever lära sig att ifrågasätta, 

tolka självständigt och ta ställning, vilket vi anser att många elever idag behöver lära sig mer 

av. Vi tror att man genom estetisk verksamhet kan få en möjlighet till en djupare kontakt med 

andra människor och på detta sätt också kan lära sig omgivningens värderingar och 

uppfattningar om etik och moral och alltså socialiseras. Estetiska arbetsmetoder behandlar 

samma språk, nämligen fantasin och kreativiteten och genom dem tror vi på att alla kan 

samspela. Genom samspel och kreativ kommunikation förstärks den personliga identiteten 
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och därmed också individens självkänsla och självförtroende, anser vi med stöd från vad vi 

kommit fram till i denna studie. 

 

Vi tror, precis som Stigendal i ovannämnda del av denna studie, att det har blivit ännu 

viktigare med människors egen kreativitet i dagens samhälle som präglas av osäkerhet och 

mångtydighet och att eleverna i skolan genom skapande verksamhet kan lära sig att kunna 

ifrågasätta, tolka självständigt och ta ställning. Genom att lära dem detta arbetar man 

samtidigt med deras socialiseringsprocess och underlättar därmed integrationen i det nya 

samhället för elever med invandrarbakgrund. Därför tror vi också att det är viktigt att 

uppmärksamma olika kompetenser hos eleverna i stället för att endast uppmärksamma det 

som betygen inkluderar. Vi håller med Nauclér om att man behöver ha en större variation i 

pedagogik och metoder samt en mer individualiserad undervisning när man möter elever med 

mycket varierande bakgrunder.    

 

Genom detta examensarbete har vi fått möjlighet att fördjupa oss inom några för oss 

intressanta områden. Som vi skrev i inledningen är vi båda intresserade av hur man kan 

använda sig av estetiska arbetsmetoder på ett nyskapande sätt. Trots att vi har stött på en del 

problem med att hitta information om detta område har det varit ett givande arbete där vi fått 

många tankar och erfarenheter att ta med oss i vårt blivande yrke. Vi tror, som vi skrivit om i 

detta arbete, att dagens skola skulle må bra av att införa mer av estetiska arbetsmetoder. Med 

rätt metoder tror vi också att estetiska arbetsmetoder kan främja de olika områdena vi skrev 

om i vårt syfte, nämligen socialisation, integration, identitet och självkänsla.   
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor till elever på föreningen Livstycket  

 
1. Varför har du sökt dig hit? 

 

2. Vad tycker du om Livstycket? 

 

3. Tycker du att arbetet på Livstycket påverkat din egna utveckling? 

 

4. Har du några speciella framtidsdrömmar/tankar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till Läraren i svenska som andra språk på föreningen Livstycket. 
 
 

1. Svenska utbildningen, Vad är syftet och målet med utbildningen? Är den uppdelad i olika 

steg? Görs det tester? Används några speciella metoder? Finns det möjlighet att få ett intyg 

efter utbildningens slut?  

 

2. Hur länge kan man delta i Livstyckets verksamhet? Månader? År? 

 

3. Utvecklingen av språket, framsteg och uppföljning av undervisningen? 

 

4. Vad är skillnaden mellan SFIs svenska undervisning och Livstyckets? 

 

5. Fördelar och nackdelar med att använda sig av en blandning av teori och praktik? Alltså 

svensk undervisning och arbetet i verkstäderna? Intergreras de i varandra?  

Exempelvis i C-gruppens svenska använde du dig en hel del av bilder? Är det återkommande? 

 

6. Utvärderar ni arbetet på Livstycket? Isåfall hur? Utvärderar både personal och elever? 

Textildelen och svenska delen var för sig eller tillsammans? 

 

7. På vilket sätt dokumenteras verksamheten? Peronal och/eller elever?  

 

8. Vad händer sedan med eleverna/deltagarna? Uppföljning?, Praktik?, Studier? 

 

9. Dokumenteras deras tid på Livstycket på något sätt? Får de ett intyg från Livstycket, som 

de kan ha nytta av då de söker till vidare studier, jobb etc.? 

 
 
 
 

 

 

 



 

Bilaga 3. 

 

Intervju frågor till ordföranden på föreningen PREI. 
 

1. Berätta om PREIs historia och bakgrund? 

2. Vad är syftet och målet med PREI? 

3. Vem söker sig till PREI? Målgruppen? 

4. Utvärdering av svenskundervsiningen? Projektet PREI? Vilken typ av 

svenskundervsing finns det och vad erbjuds? 

5. Vilka andra aktiviteter erbjuder PREI? 

6. Hur arbetar PREI med integration m.m? 

7. Finns det någon uppföljning av tidigare elever/deltagare? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. 

 

Tabellförteckning. 

Tabell 1. 

 

Redovisning resultat deltagare tom 051020 

 

Totalt: 182 inskrivna deltagare 

Nuläge: 78 inskrivna deltagare 
 

Tabell: Livstyckets egen redovisning resultat deltagare tom 051020. (Ur Livstyckets egen redovisning 2005) 

 

Avslutade deltagares aktivitet:                 Antal   Procent 

Utbildning utanför projektet 33 32 % 

Arbete utanför projektet 17 16 % 

Överförd till annan myndighet (ex. föräldraledig) 24 23 % 

Utflyttad 3  3 % 

Praktik 2 2 % 

Okänd/annat 25 24 % 

Summa 104 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. 

 

Redovisning resultat målgrupp 3 tom 051020 
Yrkeserfarna/yrkesutbildade kvinnor och män över 25 år 

 

Totalt: 6 inskrivna deltagare 

Nuläge: 2 inskrivna deltagare 
 

Tabell: Livstyckets egen redovisning resultat deltagare tom 051020. (Ur Livstyckets egen redovisning 2005) 

 

Avslutade deltagares aktivitet:                 Antal   Procent 

Utbildning utanför projektet 0 0 % 

Arbete utanför projektet 1 25 % 

Överförd till annan myndighet (ex. föräldraledig) 1 25 % 

Utflyttad 0 0 % 

Praktik 2 50 % 

Okänd/annat 0 0 % 

Summa 4 100 % 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 

Redovisning resultat målgrupp 2 tom 051020 
Kvinnor eller män över 25 år 

 

Totalt: 101 inskrivna deltagare 

Nuläge: 52 inskrivna deltagare 
 

Tabell: Livstyckets egen redovisning resultat deltagare tom 051020. (Ur Livstyckets egen redovisning 2005) 

 
 

Avslutade deltagares aktivitet:                 Antal   Procent 

Utbildning utanför projektet 17 35 % 

Arbete utanför projektet 4 8 % 

Överförd till annan myndighet (ex. föräldraledig) 10 20 % 

Utflyttad 1   2 % 

Okänd/annat 17 35 % 

Summa 49 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7. 

 

Redovisning resultat deltagare tom 051020 
Unga kvinnor mellan 18 och 25 år 

 

Totalt: 75 inskrivna deltagare 

Nuläge: 24 inskrivna deltagare 
 

Tabell: Livstyckets egen redovisning resultat deltagare tom 051020. (Ur Livstyckets egen redovisning 2005) 

 

Avslutade deltagares aktivitet:                 Antal   Procent 

Utbildning utanför projektet 16 31 % 

Arbete utanför projektet 12 24 % 

Överförd till annan myndighet (ex. föräldraledig) 13 25 % 

Utflyttad 2 4 % 

Okänd/annat 8 16 % 

Summa 51 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


